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Yaniv Lavy , Attorney

للمحاماة ليفي  يانف  ق�ضايا جنائيةمكتب 
الهجرة
الطالق

325 Broadway , Suite 40L New York, NY 10007
212 - 507- 9200

وم�����ض��ل��م ع����رب����ي   30
�ضبتمرب   11 اح�����داث  ���ض��ح��اي��ا 

غيتي�س ي�ضف نتيناهو بالناكر للجميل
�ضبتمرب جمرى حياته ق�ضة ميني غريت احداث 
االأمني الع��ام  التلفزيون ال�ضوري يكت�ضف ان �ضبب االزمة مطالب بت�ضليح ال�ضوارع 

لالأمم املتحدة 
والدول�������ة 
الفل�ض��طينية

و�ض���ط  ي�ض���لي  م�ض���لم 
منهاتن  على ظهر �ضيارته 

عربي  مهرجان  ملقاطعة  حملة 



تفيد  وK��ي��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ã��ور  U��ض��ح��ي��ف��ة: 
ب��ت��ق��ا���ض��ي رئ���ي�������س –���ري���ر }ال���ق���د����س 
ال���ق���òا‘..!         م��ن  Tضهرية  منحة   zال��ع��رب��ي

مدينة  يف  ال���ث���وار  ع���ر   
مقر  يف  وثيقة  على  طرابل�س 
�سابقًا  الليبية  امل��خ��اب��رات 
رئي�س  ان  فيها  ذك���ر  ح��ي��ث 
حت��ري��ر ���س��ح��ي��ف��ة ال��ق��د���س 
لندن  يف  ال�����س��ادرة  ال��ع��رب��ي 

من   2008 ع��ام  منذ  �سهرية  منحة  يتقا�سى  ك��ان  عطوان  عبدالباري 
العقيد معمر القذايف قدرها اربعة االف دوالر ت�سمى مكرمة العقيد.

وا�سافت الوثيقة التي ن�سرت �سورة عنها �سحيفة االأنباء الكويتية ان 
القذايف كان يدفع لعطوان مبلغا �سهريا قدره 4 اآالف دوالر هو و�سخ�س 

اآخر من االردن يدعي خريي من�سور وكانت موّقعة 
من الكتاب العام للمخابرات الليبية خالد املقطوف كعيم.

الوثيقة موقعة يف يوم 2008/11/26 مطالبة كل من   وكانت هذه 
عطوان وخريي ب�سرورة ا�ستالم مكرمة العقيد معمر القذايف.

غربة نيوز ال ت�ستطيع اأن توؤكد اأو تنفي هذه املعلومة.

 ... الدنيا   âقامa  ... امريكية  مدر�ضة   ‘ ال�ضعوOي  العلم  رaر± 
اأن  بعد  االنتقادات  من  واباًل  االأمريكية  كولورادو  بوالية  مدر�سة  تلّقت   
ن�سرت اإحدى ال�سحف �سورة التقطت من داخل املدر�سة تظهر العلم ال�سعودي، 
وهو يعلو العلم االأمريكي.وذكرت �سبكة »فوك�س نيوز« االأمريكية اأن مدر�سة 
اأن هذا  اأكدت  الكائنة بفورت كولينز بوالية كولورادو  »باودير« االبتدائية 
اأنه متت  اإىل  م�سرية  االأمريكي،   العلم  اإىل  االإ�ساءة  بغر�س  يكن  الت�سرف مل 
املدر�سة.اأو�سحت  داخ��ل  واملميز  ال�سحيح  مكانه  اإىل  العلم  اإع��ادة  بالفعل 
املدر�سة اأنه من املعتاد و�سع اأعالم من دول عدة داخل املدر�سة فى اإ�سارة اإىل 

جن�سيات التالميذ من ذوي اجلن�سيات الذين يدر�سون بها
وارتبط ا�سم ال�سعودية يف والية كولورادو با�سهر ق�سية نظرتها املحاكم 
االمريكية يف الوالية بطلها دكتور �سعودي اتهم بالتحر�س اجلن�سي بخادمته

Êمد القطناfi ïاحداث �ضبتمرب وال�ضي
 

انا  العبد الفقري ال اتقن وال اجيد لغة املديح ..   اوال 
،واعتقد ان ال�سيخ القطناين ال يحتاج لذالك املديح

وهو لي�س  ب�سديقي..و ال انتظر منه تلفونا او �سكرا او 
جماملة  وال يعنيني ذالك

..وال اطمح ب�سعبية بالعالقة معه او ابحث عنها لتغطي 
على  عيوبي  امام النا�س .).اذا ناوي على ن�سبة(  ؟

ويقابل  اجلالية  كل  و�سديق  جليل  �سيخ   والقطناين    
الكل ببت�سامة جميلة... ) وخذ تبوي�س( ..

  والنه  �سخ�سية عامة وو�سطية له اخطاء وله اجنازات 
مهمة  فى املركز اال�سالمي ملقاطعة با�سيك كاونتي ..وله  

كذالك خ�سوم فى هذا املركز   
... وكلها خالفات  �سكلية و ان وجدت تتعلق فى م�سار 

العمل التطوعي والديني وطريقة تطويره  ..
حمايدا  و�سخ�س  ..وبان�ساف  ال�سيخ  عن  اتكلم  عندما 

 ..
ر�سالة  اعتقد  ر�سالتي  هذه.. وهي  كما  ان ت�سل  اريد 

االغلبية العربية فى امريكا . 
العا�سرة  ال��ذك��رى  .وف���ى  االمريكية  ال�سلطات  اىل 
الحداث �سبتمرب امل�سوؤومة . نقول فيها وباخت�سار .وحتي 

ال تتكرر ماأ�ساة اخرى..
 نريد �سيوخ مل�ساجدنا من  طراز ف�سيلة ال�سيخ 

وي�سجب  االح���داث  �سجب  ال��ذي  املعتدل  القطناين 
االرهاب  وذو عقلية منفتحة على اجلميع 

االعتدال  ال�سباب  عقول  فى  ويغر�س  التطرف  وينبذ 
والو�سطية وعدم املغاالة..؟

والتع�سب  التطرف  اىل  يدعون   ظالم  �سيوخ  نريد  ال 
وعدم قبول الغري الذي ادي

اىل تدمري ما اجنزته اجلالية على مدار �سنيني طويلة 
فى امريكا 

و  موؤثر  وديني  وان�ساين  وثقايف  اقت�سادي  بناء  من 
ايجابي عند ال�سعب

اجلرار  على  احلبل  تركت  امريكا  الن     .. االمريكي 
ل�سيوخ جهلة مار�ست

ان  �سهل  مم��ا  كافر  الغري  واعتبار  ال�سباب   جتيي�س 
تلتقطهم جهات لها م�سلحة فى �سرب امل�سلميني ؟؟

وت�سويه �سورة العرب وربطها باالرهاب  كما  حدث فى 
�سبتمرب؟

احفظ انا العربي من ال�سيخ القطناين  ق�سايا عديدة 
قالها مرات واتذكر بع�سها..مثال 

ي�ساله  امريكية  مدر�سة  فى  عربي  لطالب  �سوؤال  فى 
الطالب ما حكم ..عندما تاتي الفتاة االمريكية وحت�سنك  
)الهق ( بداعي ال�سالم .. فريد ال�سيخ بكل اريحية وحتي 

ال ي�سعب
االمر على ال�سباب..  اول) هق (  حالل وم�سموح اما ما 

بعد االويل فحرام ..؟
اهلل  ر�سول  على  ج��اء  تقول  منه..  احفظها   الثانية 
فقال  واحل��رام  احل��الل  مبال  راي��ه  عن  ي�ساألونه  جماعة 
وقالوا  ال��ن��ا���س   فتعجب  يذهب  احل��الل  ان  اهلل  ر���س��ول 

واحلرام فقال يذهب ومعه اهله .
وفى  �سدفة  �سمعتها  التي  الق�سايا  من  العديد  هناك 

جمعات عامة  ولهذا قلت انه لي�س �سديقي
اكر  وحفظت  ه��ذا   من  اك��ر  لقلت  �سديقي  ك��ان  ول��و 
...و اخت�سارا  نريد ان يبقى ال�سيخ معنا  وعلى احلكومة 
وجوا�سي�سها  للمد�سو�سني  اهمية  تعري  ال  ان  االمريكية 
..و  املعتدليني  من  وامثاله   ال�سيخ  على  التقارير   وكتبة 
يف ذكري االحداث امل�سوؤومة ندين االرهاب اينما كان  فى 
امريكا او فى فل�سطني �سد ال�سعب الفل�سطيني االعزل ؟..  
 awni.haddadin@yahoo.com
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هيا  ‰وت من ال�ضح∂ على ابو متعب ... 
aقهاA ابو متعب Tضاهدوا زحل ... aاأaطروا

دولة يحكمها ابو متعب ) ثالث ابتدائي را�سب ( ميكن 
ان تتحول فيها كل االخبار اىل نكات وطرائف ... فبعد 
خرب ) احلوار الوطني ال�سعودي ( الذي متخ�س عن البوم 
�سور مت تقدميه البو متعب حتى يتفرج عليه ... تفجرت 
ف�سيحة يف الريا�س تك�سف عن تيا�سة خادم احلرمني ابو 
متعب ... وفقهاء ابو متعب من ا�سحاب الفتاوى امل�سحكة 
وانتهت   ... الر�سول  ببول  التربك  بجواز  ب��داأت  التي 
امام  ال�سالة  ... مرورا بعدم جواز  نيك االطفال  بزواج 
التيا�سة  هذه  �سحايا  من  م�سلم  مليار  وكان   ... �سحلية 
واأفطروا  لروؤيته  )�سوموا   : قال  العظيم  فالر�سول   ...
ثالثني(  �سعبان  عدة  فاأكملوا  عليكم  غبي  فاإن  لروؤيته 
هالل  روؤي��ة   ( تعني   وروؤيته   ... وم�سلم  البخاري  رواه 
رم�سان ( اي ) هالل قمر رم�سان (  ونبينا العظيم قطعا 
مل يكن يعلم انه �سياأتي يوم يحكم فيه ار�س احلجاز ) ابو 
متعب (  ... فقد تبني ان فقهاء ابو متعب افتوا بروؤيته .. 
فاأفطرنا ... وتبني الحقا انهم راأوا هالل ) زحل ( ولي�س 
ان  النكتة   ...  ) لي�ست ) هون  النكتة    ... هالل رم�سان 
لل�سعب  كفارة  ريال  ماليني  و6  مليار  دفع  قرر  متعب  ابو 
) ال�سعودي ( وكانت اجلمعية الفلكية بجدة قد اأعلنت 
اأن كوكب زحل يظهر فى هذا التوقيت من العام فى �سماء 
املناطق.  بع�س  فى  املجردة  بالعني  روؤيته  ومتكن  اململكة 
على  ممكنة  تكن  مل  �سوال  هالل  روؤي��ة  اأن  اأم�س  واأك��دت 
�ساهدوا كوكب  املواطنني  واأن  اململكة  �سماء  االإطالق فى 
»زحل« بدال من الهالل، م�سيفة: اأكد جميع الفلكيني فى 
العامل العربى اأن روؤية الهالل اجلديد فى �سماء اململكة 

فى هذا التوقيت م�ستحيلة

ايران تدعم اال�ضد aقط و–å على 
ا�ضقا• االن¶مة االNري

ان  االأمريكية  جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  اأك��دت 

واليمن  البحرين  يف  معار�سة  جمموعات  تدعم  اإي��ران 
خطوط  باكت�ساف  وكالئها  عرب  اإيران  تقوم  اليمن  ففي 
االإمداد االأمنة التي �ستمكن افواج من عنا�سر حزب اهلل 
مبعدات متنوعة من الو�سول اىل االأماكن املطلوبة حتى 
ت�ساعد القوى املعار�سة على اإ�سقاط النظام. وليلة اأم�س 
مت تداول تقرير اأمني يف العا�سمة �سنعاء يوؤكد ان فوج 
اىل  املا�سية  االي��ام  خالل  و�سل  اهلل  حزب  عنا�سر  من 
االرا�سي اليمنية ومت انزاله يف �سواحل حمافظة املهرة 
، وان بع�س تلك العنا�سر قد و�سلت اىل �سنعاء ، ويوؤكد 
ومازالت  معلومات  لديها  اإي��ه(  اأي  )ال�سي  ان  التقرير 
متحفظه عليها . وتتخوف الواليات املتحدة من حتويل 
العربية.  اجلزيرة  يف  االره��اب  لن�سر  ب��وؤرة  اىل  اليمن 
اإيران  ان  اأمريكيني  ال�سحيفة نقال عن م�سئولني  واأكدت 
املتظاهرين  قمع  اىل  �سوريا  ت�ساعد  اأخ���رى  جهة  م��ن 
ملواجهة  تاأ�سي�س جتهيزات  بالدميقراطية عرب  املطالبة 
قد  ايران  وان  املعار�سة  جمموعة  ومراقبة  التظاهرات 
امدت ال�سلطات ال�سورية مبعدات ملراقبة احل�سود ويتوقع 
ان تر�سل املزيد من املعدات والتقنيات الكفيلة مبحا�سرة 
املطالبني بالتغيري. وعندما �سوؤل م�سئول ميني عن �سحة 
ما ورد يف ال�سحيفة وتناق�سات اإيران قال »اإيران لديها 
�سرب  تريد  وهي  املتحدة،  الواليات  مع  مفتوحة  حرب 
حلفائها وتهديد م�سالح وا�سنطن ، ومن جهة اخرى ترى 
اليمن  اال من خالل  لن يكون  ال�سعودية  ان �سرب  اإيران 

والفو�سى هي الطريق ملحا�سرة اململكة

وKيقة �ضرية تك�ضف عن flطط . ∫ 
(علي fi�ضن) لتفجري الو�ض™ 

املنطقة  قيادة  عن  ���س��ادرة  �سرية  وثيقة  ك�سفت     
املنطقة  ختم  حتمل  الغربية  ال�سمالية  الع�سكرية 
خمطط  عن  �سالح  حم�سن  علي  املن�سق  اللواء  وتوقيع 
الإثارة الفو�سى عن طريق ا�ستهداف املتظاهرين ورجال 

االأمن.
2011م  مايو   10 بتاريخ  ال�سادرة  الوثيقة  وتت�سمن 
و التي �سربها احد ال�سباط الذين قرروا ترك اخلدمة 

يف �سفوف الفرقة االأوىل توجيهات واأوامر خمتلفة من 
اللواء علي حم�سن اإىل غرفة العمليات الإبالغ املجموعات 
مت  والتي  املخطط  بذلك  املحددة  املهام  بتنفيذ  املكلفة 
توزيعها على عدة مناطق متت ت�سميتها بح�سب الوثيقة 
 « اأ  النقطة   « اإىل  موجه  اأم��ر  ذلك  ومن   ’  « النقاط  ب�« 
مع  امل�سرية  خ��الل  امل��رك��زي  االأم��ن  ب��اأف��راد  باالحتكاك 
االبي�س  بال�سالح  املهمة  بهذه  �سيقومون  م��ن  جتهيز 
اأخرى  واأوام���ر   ، االأم��ن  رج��ال  على  لالعتداء  والع�سي 
و�سط  الغام  بتفجري   ) النقاط   ( املجموعات  باقي  اإىل 
االأعمال  من  وغريها  قن�س  بعمليات  والقيام  امل�ساركني 
وت�سويه  بال�سلطة  التهمة  اإل�ساق  بهدف  االإجرامية 

موقف الدولة اأمام الراأي العام املحلي والعاملي .
جدا  �سري   « ت�سنيف  حملت  التي  الوثيقة  يف  وجاء 
)ي(  و  )ق(  و  )ج(  و  )اأ(  النقاط  اإب���الغ  يتم  ب��اأن��ه   «
االأمن  باأفراد  االحتكاك  )اأ(  النقطة  على   -1  : باالتي 
ال�سالح  اأنواع  بجميع  وجتهيزهم  امل�سرية  خالل  املركزي 
يف  املركزي  االأم��ن  ع�ساكر  ب�سرب  وتوجيههم  االأبي�س 
االألغام  جميع  جتهز  )ج(  النقطة   -2  . والوجه  البطن 
بني  لغم  ع��دد18  وتفجري  )ع(  النقطة  ل��دى  امل��وج��ودة 
)ق(  النقطة   -3  ، )اأ(  نقطة  من  القريبون  املتظاهرين 
يف  امل�سرية  �سري  بخط  املوجودين  القنا�سني  جميع  جتهز 
يتم  )اأ(  من  االحتكاك  وبعد  بها  واملتواجدين  املنازل 
عن  يقل  ال  مبا  واأط��ف��ال  �سباب  وقتل  القن�س  مبا�سرة 
�سيارة  على  املتواجدين  ج(   ( النقطة   -4  ، �سخ�س   70
االإ�سعاف )2 ب ط( ت�سليم ال�سالح الذي لديهم للعن�سر 
)م( وتوجيههم بال�سرب على ال�سباب الذين هم جمهويل 

الهوية بامل�سرية.
وج����������������������اء يف 
خ���ت���ام ال��وث��ي��ق��ة » 
���س��ي��ت��م اإب���الغ���ك���م 
مب���وع���د ال��ع��م��ل��ي��ة 
الح����ق����ا م����ع اأخ����ذ 
ك��اف��ة االع��ت��ب��ارات 
عليها  امل��ن�����س��و���س 
ب����ال����ت����وج����ي����ه����ات 

واالأوامر ال�سابقة«

  Oحكمة العد
kل اأ�ضرياîمن ⁄ يكن للب Aاأغنى االأغنيا

∫òا‘ الKاأ Üòوا◊�ضد والنفاق والك
  Oنكتة العد

واح�د ب�î�ي�ل اب�و√ م�ات ب�ك�ى عليه بع�ني واح�دة

مطلوÜ  مندوبات اعالن 
aى نيويور∑  ÷ريدة غربة نيوز 
االت�ضا∫ م™ 9174889650

 Oولة عربية نفطية تقدم 181 مليون Oوالرا 
لتîريب الãورة وبå الفتنة( بÄ�ضي�س ) 

حممد  امل�����س��ت�����س��ار  ات��ه��م 
ع���ب���دال���ع���زي���ز اجل���ن���دي، 
ال��دول  بع�س  ال��ع��دل،  وزي��ر 
بتمويل  ال�سقيقة  العربية 
اأعمال البلطجة والتخريب، 
الثورة،وتفكيك  الإ���س��ق��اط 
اإيل  وجرها  وتق�سيمها  م�سر 
اإ�سرائيل.وك�سف  مع  ح��رب 
قيادات  اأن  م��ن  »اجل��ن��دي« 
هذه الدول ال تريد اأن تكون 
للربيع  منوذجًا  م�سر  ث��ورة 

العربي، فخططوا الإجها�سها حتي ي�ستمروا يف مواقعهم، واأرادوا اأن تكون م�سر عربة 
ملن يفكر يف القيام بثورات جديدة

واأعلن »اجلندي« انه تلقي تقريرًا حديثًا يك�سف قيام دولة عربية �سقيقة مبنح 
خمطط  لتنفيذ  دوالر  األف   774 و  مليونًا   181 مبلغ  معروفة  غري  م�سرية  جمعية 
بالتليفزيون  االأويل  القناة  علي  اجتاهات  برنامج  يف  »اجلندي«  وقال  التخريب. 
اجلمعيات  قانون  علي  حتايلت  اجلمعية  هذه  اإن  علم،  اأبو  هالة  للمذيعة  امل�سري 

امل�سري وظهرت علي انها جمعية مدنية، وح�سلت علي املبلغ يف �سهر مار�س املا�سي
الع�سكري  واملجل�س  ال��وزراء  جمل�س  اإيل  التقرير  من  �سورتني  قدم  اأنه  واأ�ساف 
الإجراء حتقيقات يف هذا ال�ساأن ومتت مراقبة اع�ساء هذه اجلمعية وو�سفهم باأنهم 
غري وطنيني وغري حمرتمني، و�سيتم االعالن عن ا�سم هذه الدولة واأ�سماء اع�ساء 
اجلمعية قريبا ليكونوا عربة ملن يخون وطنه.وو�سف اجلندي اأعمال التخريب التي 
بلده،  يحب  م�سري  لكل  �سدمة  باأنها  املا�سيني  اليومني  خالل  املواقع  بع�س  �سهدتها 

وهي جزء من خمطط يجري تنفيذه الإ�سقاط م�سر



 غربة نيوز - نيوجر�سي
 

الناجتة عن  الغزيرة  - ت�سببت االأمطار 
في�سانات  يف  »يل«  املدارية  العا�سفة  بقايا 
دفع  مما  املتحدة  ال��والي��ات  ب�سرق  عارمة 
األ��ف   65 الإج���الء  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلطات 
بوالية  ب��اري«  »ولك�س  مدينة  من  �سخ�س 
بن�سلفانيا كما غمرت املياه املنازل وال�سركات 

من ماريالند وحتى نيو اإجنالند.
وقد �سدرت اأي�سا اأوامر اإجالء مواطنني 
للفي�سانات  نتيجة  ن��ي��وي��ورك  والي���ة  ف��ى 
الناجمة عن العا�سفة التي �سربت منطقة 
خليج املك�سيك ومت اختبار قوة التح�سينات 

املقامة �سد الفي�سانات يف نيو اأورليانز.
احلديدية  ال�سكك  اإغ��الق  مت  وقد  هذا 
منطقة  يف  املزدحمة  ال�سريعة  وال��ط��رق 
حاالت  ث��الث  ع��ن  االإب���الغ  ومت  فيالدلفيا 

يف  للفي�سانات  نتيجة  االأق���ل  على  وف���اة 
بن�سلفانيا التى اأعلنت عا�سمتها هاري�سبريج 

حالة الطواريء حيث بلغ من�سوب االأمطار 
30 �سنتيمرتا.

االأن��ه��ار  يف  امل��ي��اه  من�سوب  ارت��ف��ع  ك��م��ا 
الذي  »اأي��ري��ن«  االإع�سار  بفعل  واجل���داول 
اأغ�سط�س  �سهر  اأواخ��ر  في�سانات  يف  ت�سبب 
امل��ا���س��ى وه���و م���ا ه���دد م���دن وب���ل���دات يف 

بن�سلفانيا ونيويورك ونيوجري�سي.
االأمريكية  ال�سلطات  قالت  جانبها  من 
و�سخرية  طينية  وانهيارات  في�سانات  اإن 
ال�سريعة  الطرق  اأكر  من  بع�سا  اأغلقت  قد 
اإغ����الق خ��ط��وط �سكك  ك��م��ا مت  ازدح���ام���ا 
والية  الفي�سانات.ففى  ب�سبب  حديدية 
خدمة  »ام��رتاك«  �سركة  اأغلقت  نيويورك 
اأن  م�سئولون  ويتوقع  احلديدية.  ال�سكك 
من  عدد  باإغالق  الحقة  اأوامر  اإ�سدار  يتم 
الطرق ال�سريعة حيث كانت اال�سرار كبرية 
باتر�سون  منطقة  وخا�سة  نيوجر�سي  فى 
ليطمئن  اوباما  الرئي�س  زرها  الذي  ووي��ن  

على �سكانها . 

للهجمات  العا�سرة  ال�سنوية  ال��ذك��رى  يف 
من  ع�سر  احل��ادي  يف  وقعت  التي  االإرهابية 
حدث  ما  اأن  نتذكر   2001 )اأي��ل��ول(  �سبتمرب 
الواليات  على  هجوما  يكن  مل  اليوم  ذلك  يف 
امل��ت��ح��دة ف��ق��ط، واإمن�����ا ك���ان ه��ج��وم��ا على 
التي  االآم���ال  وعلى  االإن�سانية  وعلى  العامل 

نت�ساطرها.
اآالف  الثالثة  من  يقرب  ما  بني  اأن  نتذكر 
ذلك  يف  فقدناهم  الذين  االأبرياء  من  �سخ�س 
اليوم، كان هناك مئات املواطنني من اأكر من 
90 بلدا. كانوا رجاال ون�ساًء و�سبانا وكبارا يف 
ال�سن من كل االأجنا�س واالأديان. واإننا يف هذه 
يف  ودولهم  اأ�سرهم  اإىل  نن�سم  املهيبة  الذكرى 

تكرË ذكراهم.
العامل  التحم  كيف  وعرفان  بامتنان  نذكر 
واأ�سبح كتلة واحدة قبل ع�سر �سنوات. ووقفت 
مدن بكاملها يف اأرجاء العامل من دون حراك يف 
حلظات من ال�سمت. واأدى النا�س �سلواتهم يف 
الكنائ�س وامل�ساجد واملعابد وغريها من اأماكن 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  اأول��ئ��ك  واأم��ا  العبادة. 
من  ركن  كل  يف  النا�س  وقف  كيف  ين�سوا  فلن 
اأركان العامل مت�سامنني معنا �ساهرين حاملني 
و�سعت  التي  الزهور  اأك��دا���س  و�سط  ال�سموع 
التي  االأ�سابيع  يف  اأننا  نتذكر  �سفاراتنا.  اأمام 
دولية  كاأ�سرة  نت�سرف  كنا  �سبتمرب   11 تلت 
وا�سع على  ائتالف  واحدة. وعملنا كجزء من 
يف  للتدريب  مع�سكراتها  من  »القاعدة«  طرد 
لل�سعب  واأحتنا  بطالبان،  واأطحنا  اأفغان�ستان 
االأفغاين فر�سة العي�س متحررا من االإرهاب. 
اإال اأن ال�سنني التي تلت كانت ع�سرية وانفرطت 
يف  بها  اأح�س�سنا  التي  العاملية  ال�سراكة  روح 

اأعقاب 11 �سبتمرب.
جتديد  على  رئي�سا  ب�سفتي   oعملت ولقد 
التعاون العاملي الذي نحتاجه للت�سدي الكامل 
للتحديات العاملية التي نواجهها. واأقمنا خالل 
الدول  مع  �سراكات  ال�سراكة  من  جديد  عهد 
امل�سرتكة  امل�سلحة  من  اأ�سا�س  على  وال�سعوب 

واالحرتام املتبادل.
االإرهابيني  اأن  على  دويل  كمجتمع  وبرهّنا 
لي�سوا نّدا ل�سدة مقاومة مواطنينا و�سالبتهم 
بجالء   oواأو���س��ح��ت التكّيف.  على  وقدرتهم 
اأبدا،  تكون  ولن  لي�ست،  املتحدة  الواليات  اأن 
اأننا  ه��و  وال�سحيح  االإ����س���الم.  م��ع  ح��رب  يف 
»القاعدة«  �سد  متحدون  و�سركاءنا  وحلفاءنا 
التي هاجمت ع�سرات البلدان وقتلت ع�سرات 
واالأط��ف��ال  وال��ن�����س��اء  ال��رج��ال  م��ن  االآالف 
امل�سلمني.  من  ال�ساحقة  وغالبيتهم  االأبرياء، 
ويف هذا االأ�سبوع، نتذكر كل �سحايا »القاعدة« 
وال�سجاعة والقدرة على التكّيف اللتني ثابرت 
عليهما اأ�سرهم ومواطنوهم امتدادا من ال�سرق 

االأو�سط اإىل اأوروبا فاأفريقيا ثم اآ�سيا.
»القاعدة«  م��وؤام��رات  عّطلنا  معا  وبعملنا 
من  والكثريين  الدن  بن  اأ�سامة  من  وتخل�سنا 
قادته ودفعنا »القاعدة« اإىل طريق الهزمية. 
ال�سرق  يف  ال�سعوب  دللت  ذل��ك،  غ�سون  ويف 
اإىل  �سبيل  اأ�سمن  اأن  اأفريقيا  االأو�سط و�سمال 
لاّلعنف  املعنوية  القوة  هو  والكرامة  العدل 
ولي�س االإرهاب االأهوج والعنف. فمن الوا�سح 
وراء  تخلفوا  ق��د  العنفيني  املتطرفني  اأن 
الركب واأن امل�ستقبل ملك الأولئك الراغبني يف 

العمران ولي�س يف اخلراب.
م�ستقبل  اإىل  ال�ساعية  وال�سعوب  للدول  اإن 
الواليات  يف  �سريكا  والرخاء  ال�سالم  ي�سوده 
حتديات  من  جنابهه  ما  رغم  فاإننا  املتحدة، 
الواليات  �ستوا�سل  وطننا،  يف  اقت�سادية 
العامل.  يف  فريد  قيادي  بدور  القيام  املتحدة 
واإننا اإذ ن�سحب ما تبقى من قواتنا يف العراق 
ن�ساند  اأفغان�ستان، ف�سوف  امل�سوؤولية يف  وننقل 
العراقيني واالأفغان يف جهودهم لتوفري االأمن 
يف  نقف  و���س��وف  لل�سعبني.  الفر�س  ومتهيد 
العامل العربي ويف خارجه دفاعا عن الكرامة 

واحلقوق العاملية لكل اأبناء االإن�سانية.
���س��ن��وا���س��ل م��زاول��ة  ال��ع��امل  اأرج�����اء  ويف 
وتعزيز  ال�سالم  اإىل  ال�سعي  يف  ال�ساق  العمل 

ومن  الفقر،  من  النا�س  تنت�سل  التي  التنمية 
وال�سحة  الغذاء  اأمن  يف  التقدم  حتقيق  اأجل 
االإمكانيات  عنان  يطلق  مما  الر�سيد،  واحلكم 

الكامنة يف املواطنني واملجتمعات.
اأنف�سنا  اإل����زام  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  وج��ددن��ا 
وطننا.  يف  بها  وال��وف��اء  بقيمنا  بالتم�سك 
املهاجرين،  م��ن  ك��اأم��ة  امل��ت��ح��دة،  ف��ال��والي��ات 
وهوؤالء  وثقافة.  بلد  كل  من  بالنا�س  ترحب 
ال�سحايا  اأم��ث��ال  م��ن   - االأج���ّد  االأم��ريك��ي��ون 
االأبرياء الذين فقدناهم قبل ع�سر �سنوات - 
اختالف  اأي  من  بيننا  ما  رغم  باأننا  يذّكروننا 
واملعتقدات،  واالأ�سول  واالأجنا�س  االأعراق  يف 
امل�سرتك  االأم��ل  من  رب��اط  معا  كلنا  يجمعنا 
اأف�سل  مكانا  العامل  جعل  على  ق��ادرون  باأننا 
هي  فهذه  امل�ستقبل.  والأج��ي��ال  اجليل  لهذا 
الرتكة الباقية التي يجب اأن تدوم من الذين 

فقدناهم.
اإمنا  �سبتمرب   11 ي��وم  هاجمونا  الذين  اإن 
اأرادوا اأن يدّقوا اإ�سفينا بني الواليات املتحدة 
الذكرى  هذه  يف  فنحن  ف�سلوا.  وقد  والعامل، 
يف  و�سركائنا  اأ�سدقائنا  مع  متحدون  العا�سرة 
تذّكر كل الذين خ�سرناهم يف هذا الكفاح. وها 
ال�سراكة  روح  تاأكيد  جندد  ذكراهم  يف  نحن 
اإليهما  نحتاج  اللذين  امل��ت��ب��ادل  واالح����رتام 
بكرامة  النا�س  كل  فيه  يعي�س  عامل  الإقامة 
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نيويورك - غربة نيوز خا�س 
  

جماعة  قالت   - نيوز  غربة  ن��ي��وي��ورك    
على  اال�سالمية  امل��واق��ع  ملراقبة  امريكية 
اتباعه  ح��ث  مت�سددا  م�سلما  ان  االن��رتن��ت 
الربامج  مقدم  اغتيال  على  االمريكيني  من 
احلوارية االمريكي ديفيد ليرتمان قائال انه 

ي�ستحق ان يقطع ل�سانه.
وقالت جماعة )�سايت(SITE ان التهديد 
بالقتل بث يف موقع على االنرتنت ي�ستخدمه 
مزحة  من  كاتبه  غ�سب  ان  بعد  مت�سددون 
قالها ليرتمان ب�سان مقتل ع�سو بارز بتنظيم 

القاعدة يف غارة جوية يف باك�ستان.
املت�سدد  دعا  فقد  )�سايت(  لرتجمة  ووفقا 
يف تهديده �سد ليرتمان امل�سلمني يف الواليات 
املتحدة اىل »قطع ل�سان هذا اليهودي احلقري 

وا�سكاته ايل االبد«. وليرتمان لي�س يهوديا.

)اف. االحت��ادي  التحقيقات  مكتب  وق��ال 
بي.اي( انه ياأخذ التهديد ماأخذ اجلدية.

وبثت الر�سالة يف موقع �سموخ اال�سالم على 
االنرتنت.

يف  حملال  يعمل  ال��ذي  راي�سمان  ادم  وق��ال 
)�سايت( ان املوقع هو »مركز لتبادل املعلومات 
اخلا�سة بالقاعدة« ويجتذب ان�سار اجلماعة 

التي كان يتزعمها اأ�سامة بن الدن.
)�سي.بي.ا�س(  ب�سبكة  م�سوؤولون  ورف�س 
يوم  ليرتمان  با�سم  ومتحدث  التلفزيونية 

االربعاء التعقيب على التهديد.
مكتب  با�سم  املتحدث  فالنيلي  تيم  وق��ال 
التحقيقات االحتادي يف نيويورك انه يجري 
حت��ري االم���ر. وا���س��اف ق��ائ��ال »اف.ب����ي.اي 
يتعامل مع جميع التهديدات مبحمل اجلدية 

ونحن 
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عبداهلل فواد ابو ح�سي�س ت��ربئ��ة رم����وز ن��¶��ام م���ب���ار∑ ���ض��ت��وODي 
م�ضر   ‘ وا����ض���ع���ة  اح���ت���ج���اج���ات   ¤Eا
اإن قرار  اأمريكية،  قالت �سحيفة 
قتل  ق�سية  تنظر  التي  املحكمة، 
املتظاهرين يف ثورة 25 يناير باتهام 
الزور«  »ال�سهادة  ب�  ال�ساهد اخلام�س 
ميثل دعًما للمدعني والذين تعر�سوا 
اليومني  م���دى  ع��ل��ى  ���س��دي��د  حل���رج 
ال�سهود  تراجع  اأعقاب  يف  املا�سيني، 
ال�سابقة  اأقوالهم  عن  الرئي�سيني 
و�سط  ال�سابق،  النظام  تدين  التي 
اإدانة  بعدم  ال�سهداء  اأ�سر  خم��اوف 

الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك. 
وكان االدعاء وجه تهمة »�سهادة 
نقيب  اخلام�س  ال�ساهد  اإىل  ال��زور« 
ال�سرطة حممد عبد احلكيم حممد 
اأمام املحكمة  اأقواله  ب�سبب تناق�س 
مع اأقواله يف حتقيقات النيابة حول 
اأكده �سابًقا  اأن نفى ما  الق�سية، بعد 
حول ا�ستخدام قوات االأمن للذخرية 
واأ�سدرت  املتظاهرين.  �سد  احلية 

املحكمة قراًرا برباءته. 
اأجنلو�س  »لو�س  �سحيفة  وقالت 
تاميز«، اإنه على الرغم من االحتفاء 
الكبري الذي قابله قرار القا�سي من 
لكنه  امل��دين،  باحلق  املدعني  جانب 
كان  اإذا  ما  الوا�سح  غري  من  يزال  ال 
باإمكان املدعني ك�سر الوالء ال�سديد 
للرئي�س  االأمن  م�سئولو  يبديه  الذي 
حبيب  داخ��ل��ي��ت��ه  وزي���ر  و  امل��خ��ل��وع 

العاديل. 
اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����ارت 
ورم��وز  امل��خ��ل��وع  الرئي�س  حماكمة 
العربي  العامل  اأبهرت  والتي  نظامه 
عن  ملحة  امل�سريني  اأع��ط��ت  باأ�سره 
التي  البولي�سية  الدولة  عمل  اآلية 
ثالثة  م���دار  ع��ل��ى  بقمعهم  ق��ام��ت 
االنق�سامات  ��ا  اأي�����سً اأب���رزت  ع��ق��ود، 
يف  م��ب��ارك  اأح��دث��ه��ا  التي  العميقة 

اأنحاء البالد منذ �سقوطه. 
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ميني  و م�سري واأردني��������������������������������������ني و4 لبنانيني

�ضنوات  10  òمن لهم  Pكرى  وال  �ضبتمرب   11 بهج���م������������������������ات  قتلوا   Üلعر املن�ضية   ìاالأروا
Tضî�س   30 يبل≠  عربية  غري  Oو∫  من  امل�ضلميني    Oع��د ان  ويعتقد 

لندن - كمال قبي�سي 
اأو تتذكر كم عربي ق�سى بهجمات 11  اأن تت�سور  حاول 
تتمكن.  ولن  ونيويورك  وا�سنطن  يف   2001 �سبتمرب/اأيلول 
و�ستجد  متاما،  وعددهم  جن�سياتهم  عن  اأردت  اأينما  ابحث 
العثور عن  اأردت  اإذا  �ستتعب  لكنك  بع�سا منهم هنا وهناك، 
ملف ي�سملهم معا، فت�ست�سلم ثانية ملبالغني زعموا اأن عددهم 

بالع�سرات.
ال  الهجمات،  تلك  يف  �سحايانا  ع��ن  كتب  م��ن  جت��د  ال 
وهذا  لياله،  على  يبكي  فكل  باالإجنليزية،  وال  بالعربية 
من  �سقط  عمن  االآن  يتحدث  ال��ذي  الوحيد  هو  يف   امللف 
عليها  وا�ستدار  العامل  معها  تغرّي  بهجمات  قتيال  العرب 
ممنوع  ذكرى  على  �سنوات   10 مبرور  االأ�سبوع  هذا  الزمان 
دائما،  من�سية  فاأرواحهم  العرب،  من  قتالها  على  »جمدها« 
رمبا لقلتهم، فعددهم 8 قتلى فقط، وبينهم م�سلم واحد ال 
غري، بل هو امل�سلم العربي الوحيد القتيل بالهجمات بني 31 

من االأجانب.
فيها  كانوا  �سنوات   10 طوال  اأحد  ذكرهم  على  ياأت  مل 
ذكرى  كل  مع  الظهور  من  احلال  بواقع  وحمرومني  من�سيني 
متر على الهجمات، عربيا ودوليا، اإال مرة واحدة ذكر فيها 
يف  فيلدمان،  جيفري  لبنان،  لدى  ال�سابق  االأمريكي  ال�سفري 
كلمة األقاها يوم 11 �سبتمرب/اأيلول 2005 اأ�سماء اللبنانيني 
ذكراها  ملنا�سبة  الهجمات  عن  حديثه  معر�س  يف  القتلى 

الرابعة.
اليمني عبدال�سالم مالحي: قتل وهو ينقذ �سواه

امل�سلم  ع��ن  االإن��رتن��ت  على  موقع  اأي  يف  �سيئا  جن��د  ال   
ا�سمه  وال  حتى  العرب،  من  �سبتمرب   11 قتلى  بني  الوحيد 
مالحي،  عبدو  وهو  دائما،  باخت�سار  باالإجنليزية  املن�سور 
فيما جند القليل عنه يف عدد 10 فرباير/�سباط 2002 من 

�سحيفة »نيويورك تاميز« االأمريكية.
وكان  �سنة،   37 وعمره  قتل  »عبدو«  اأن  اخلرب  يف  نقراأ 
واأب منها البنني، وكان  بلدها  متزوجا من مينية مقيمة يف 
يعمل الإح�سارهم اإىل نيويورك للعي�س معه هناك، واأنه كان 
مهند�س �سوت و�سورة يف فندق ماريوت الذي كان يعمل فيه، 
ومقره الربج ال�سمايل من مبنى التجارة العاملي، حيث قتل 
لراغبني  يوؤجر قاعاته  الفندق  كان  �سخ�سا، وحيث   2752

بعقد اجتماعات وموؤمترات. 
واإطراءات  تعازي  املالحي  عن  اأي�سا  باالإجنليزية  جند 
كتبها 21 �سخ�سا، بينهم 3 عرب فقط، يف كتاب للزوار مبوقع 
عن  كتب  ومعظمهم  ب�سورته،  مرفقا  االإنرتنت  على  »فليكر« 
�سجاعته واإن�سانيته ك�ساب واجه املوت لينقذ غريه. مع ذلك 
املنطقة  وال  اليمن  ال  الهجمات،  ذكرى  مع  اأحد  يتذكره  ال 
العربية وال الواليات املتحدة التي مل ت�سعه �سمن »اأبطال« 
وممن دخلوا »دفرت الزوار« جند واحدا مميزا كتب فيه يوم 
21 �سبتمرب/اأيلول من العام املا�سي يقول: »اأنا مالك عبدو 
عم  ابنة  كتبت  بعامني  وقبله  اأب��ي«.  هو  عبدو  مالحي.. 
للقتيل، وا�سمها جميلة مالحي، كلمات موؤثرة باالإجنليزية 
الكامل عبدال�سالم، ومن فقرة  ا�سمه  اأن  عرفنا من بدايتها 

ثانية كتبتها اأن له �سقيقة ا�سمها الهام.
اللبنانيون االأربعة.. بطر�س الها�سم

يف  االأ���س��ب��ق  اللبناين  القن�سل  ذك��ره��ا  معلومات  وم��ن   
اإليه بعد 13 يوما من  نيويورك، ح�سن جنم، الذي حتدثت 
تعرفنا  بحوزتي،  زال  ما  اأر�سيف  يف  قال  ما  ودون  الهجمات 

اإىل 4 قتلى لبنانيني مهاجرين يف الواليات املتحدة. 
جند  الهجمات  اأر�سيف  من  عليه   اأطلعت  ما  وبح�سب 
اأقلعت  التي  الطائرة   Ïم على  بع�سهما  يعرفان  ال  راكبني 
من بو�سطن اإىل لو�س اأجنل�س، وجعلها االنتحاريون قذيفة 
نيويورك،  يف  العاملي  التجارة  مبنى  من  ال�سمايل  الربج  اإىل 
باالرتطام  فق�سى  رك��اب،  من  عليها  كان  مبا  فيه  فارتطمت 
واأولهما هو  الراكبني،  �سبتمرب، ومنهم  كل �سحايا عرب 11 
بطر�س الها�سم، املعروف با�سم بيرت يف الواليات املتحدة التي 
هاجر اإليها يف 1969 من لبنان مع والديه، منرة وجرج�س، 

واأ�سقائه ال�سبعة وهو طفل عمره 5 �سنوات. 
يف  البعيدة  العاقورة  بلدة  يف  ولد  ال��ذي  بطر�س،  وك��ان 
تذكرتي  حجز  بريوت،  عن  كيلومرتا   70 اللبناين  ال�سمال 

من  رحلة  يف  روز،  ول�سقيقته  له  اأجنل�س،  لو�س  اإىل  �سفر 
»تريادين«  ب�سركة  لالإنتاج  مديرا  يعمل  كان  حيث  بو�سطن 
لالإلكرتونيات ويقيم مع زوجته وابنة خالته، ريتا الها�سم. 

يف  اأخربته  فانها  اأمتعتها،  بتح�سري  تاأخرت  روز  والأن 
على  وحيدا  فم�سى  معه،  ت�سافر  لن  باأنها  االأخرية  اللحظة 
اأرملة وابنني: باتريك  املحتوم، تاركا  اإىل م�سريه  الطائرة 

وكري�ستوفر، البالغني 19 و21 �سنة االآن.
وليد اإ�سكندر.. خطيبته جنت اأي�سا يف اللحظة االأخرية

وليد  اللبناين  فكان  الطائرة  على  الثاين  الراكب  اأم��ا 
وتعمل  نيكوليتا،  ا�سمها  اإفريقية  جلنوب  اخلطيب  اإ�سكندر، 
الهجمات  قبل  معا  و�سافرا  يقيم.  كان  حيث  لندن،  يف  معه 
ب�سهر اإىل اليونان للتح�سري لزفاف حددا موعده يف يونيو/
ليزور  بو�سطن  اإىل  �سافرا  ومنها  باأثينا،   2002 حزيران 

�سقيقته املقيمة هناك.
حل�سور  اأجنل�س  لو�س  اإىل  ال�سفر  على  اتفقا  بو�سطن  يف 
لكنه  لندن،  اإىل  �سيعودان  كانا  ومنها  اأقربائه،  اأحد  زفاف 
طلب من خطيبته البقاء لدى �سقيقته وااللتحاق به بعد 3 
اأيام، اأي يوم اجلمعة الذي تلى الهجمات التي وقعت �سباح 

الثالثاء، فم�سى وحيدا اإىل املوت من دونها.
وولد اإ�سكندر يف 1967 ببريوت وترعرع �سغريا يف الكويت، 
وهو متخرج بالهند�سة من جامعة هارفارد االأمريكية، وعمل 
االأمريكية  كون�سالتينغ«  »مونيتور  �سركة  يف  تخرجه  بعد 
الأجهزة الكومبيوتريات، ثم اأ�سبح �سريكا م�ساهما فيها، ومن 

بعدها ت�سلم فرعها يف لندن.
جود مو�سى قتل بعد ربع �ساعة من االت�سال بوالدته

و�سندات  اأ�سهم  �سم�سار  يعمل  مو�سى  جود  اللبناين  كان 
ب�سركة »كانتور فيتزجريالد« يف نيويورك، وهي من االأكرب 
للتاأمني املايل ولتبادل االأ�سهم وال�سندات، ومقرها الرئي�سي 
اأي  العاملي،  التجارة  مركز  من   105 اإىل   101 الطوابق  كان 
الطائرة.  ارتطمت  حيث  من  طوابق   6 اإىل  بطابقني  اأعلى 
عددا  خ�سر  من  اأك��ر  هي  فيها  يعمل  ك��ان  التي  وال�سركة 
 658 وعددهم  جميعا،  ماتوا  فقد  بالهجمات،  املوظفني  من 

موظفا، وكان هو بينهم، وق�سى وعمره 35 �سنة حمرتقا.
اإىل   1984 يف  هاجر  ح��ني  مراهقا  مو�سى  ج��ود  وك��ان 
عائلته  هاجرت  وبعده  درا�سته،  ليتابع  املتحدة  الواليات 
فاعتاد  الكاريبي،  ببحر  غواديلوب  جزيرة  اإىل  باكملها 
االت�سال �سباح كل يوم بوالدته، وفعل ذلك �سباح الهجمات، 
مرت  وال��دت��ه  والأن  ال��ك��ارث��ة،  ح��دث��ت  �ساعة  رب��ع  وب��ع��د 
 2008 يف  وزوجها  عادت  فقد  مقتله  بعد  نف�سية  بتعقيدات 
باأق�سى  الكورة  ق�ساء  يف  كو�سبا  وهي  العائلة،  قرية  اىل 

ال�سمال اللبناين. 
وال جند �سورة للبناين رابع �سقط بالهجمات وذكر ا�سمه 
اأنه كان حماميا  ال�سابق لدى لبنان، �سوى  ال�سفري االأمريكي 

قتل وعمره 43 �سنة وا�سمه روبرت ديراين. كما ال معلومات 
بناء  العاملي  التجارة  مبنى  اىل  توجه  اأنه  غري  باملرة،  عنه 
على موعد يف الثامنة �سباحا مع م�سوؤول باحدى ال�سركات، 
وبعد 45 دقيقة داهمه ما ال خطر على قلب ب�سر يف عامل 

االرهاب، فقتل ومل يجدوا جثته لالآن اأي�سا.
امل�سري األربت االألفي وق�سة حب بني القارات

 وجند م�سريا بني �سحايا 11 �سبتمرب، هو األربت االألفي 
الذي قادته حالة عاطفية عا�سها بني القارات اىل م�سريه، 
فقد كان مقيما يف تورونتو بكندا التي يحمل جن�سيتها. اأما 
ال�سابة التي تعلق بها فكانت مقيمة يف القاهرة التي �سافر 
اليها يف 1998 حل�سور زواج �سقيقه، وكانت ايريني غرغي�س 

بني املدعوات، و�سريعا مال اليها، وبعد اأ�سبوعني خطبها.
يف  ق�سرية  ف��رتة  فعا�سا  وت��زوج��ه��ا،  اال  ع��ام  مي�س  ومل 
تورونتو، وفيها تلقى االألفي عر�سا للعمل كتقني كومبيوتر 
فقبله  نيويورك،  يف  البائ�سة  فيتزجريالد«  »كانتور  ب�سركة 
وعا�س الزوجان يف املدينة، حيث حملت غرغي�س بجنينها 

االأول.
تب�سر  طفلته  يرى  ب��اأن  لالألفي  ت�سمح  مل  االأق��دار  لكن 
ال�سركة  مكاتب  داخ��ل  �سنة   30 وعمره  ق�سى  فقد  النور، 
حني ارتطت الطائرة مبقرها يف برج التجارة العاملي، فرتك 

مع اأرملته ابنة وحيدة عمرها االآن 9 �سنوات.
روبرت تلحمي.. اأردين جوال يف العامل

اأي�سا  اأطلعت عليها    جند يف االأر�سيفات االأمريكية التي 
القليل عن اأردين ا�سمه روبرت اليا�س تلحمي، وق�سى وعمره 
فيتزجريالد«  »كانتور  �سركة  مكاتب  داخل  اأي�سا  �سنة   36
التي كان يعمل فيها �سم�سارا، ومكتبه كان بالطابق 104 من 

برج التجارة العاملي، حيث ق�سى وعمره 40 �سنة.
وولد تلحمي يف الباك�ستان حيث كانت تقيم عائلته التي 
�سنوات،   7 عمره  كان  حني  املتحدة  الواليات  اىل  هاجرت 
اليا�س  والده،  عمل  حيث  فنزويال  اىل  العائلة  هاجرت  ثم 

تلحمي، لدى �سركة م�ساريع هند�سية. 
عاد  عليا،  درا�سات   1979 يف  روبرت  اأنهى  كاراكا�س  ويف 
بعدها اىل الواليات املتحدة، ثم غادرها للعمل يف طوكيو من 
1990 اىل 1994 ثم عمل يف لندن من 1994 اىل 2001 ويف 
اأبريل/ني�سان من ذلك العام عاد ليقيم ويعمل يف نيويورك، 
حيث قتل تاركا اأرملة اأمريكية ا�سمها ديانا وابنني �سغريين: 

جاك و.نوا.
اآخر  اأردنيا  اأطلعت عليها   التي  االأر�سيفات   كما جند يف 
العرب، هو رمزي دواين، الذي ق�سى وهو بعمر  القتلى  بني 
العاملي  التجارة  مبنى  من   100 بالطابق  مكتبه  يف  �سنة   35
اأند  »م��ار���س  ب�سركة  للح�سابات  مدققا  يعمل  ك��ان  حيث 

ماكلي« االأمريكية ال�سهرية
�سباح  مكتبه  اىل  دخل  اأن  ما  اأن��ه  دواين  عن  ويذكرون 
الهجمات حتى اأ�سرع اىل الكومبيوتر ليكتب ر�سائل بثها اىل 
ذويه وبع�س اأ�سدقائه ليخربهم بعودته من رحلة عمل كان 

غائبا ب�سببها عن نيويورك.
هاويا  وك��ان  فل�سطينيني،  البوين  عمان  يف  دواين  وول��د 
داخلية  مدر�سة  يف  الثانوية  درا�ساته  واأنهى  للطهي،  كبريا 
الواليات  اىل  �سنة   19 بعمر  وه��و  هجرته  قبل  بلندن 
املتحدة، فتخرج يف 1992 بادارة االأعمال وعمل يف �سركات 
يف  ق�سى  التي   »ماكلي اأن��د  »مار�س  ف��رع  يف  اآخرها  ع��دة، 

مقرها مواطنه روبرت تلحمي.
فقد  يبدو،  ما  على  اخلري  لعمل  حمبا  دواين  رمزي  وكان 
بامراأة  يعتني  وراأوه  خلدمة،  طالب  اأي  مل�ساعدة  ي�سرع  كان 
يف  ا�ست�ساف  بل  زوج،  لها  ولي�س  لولدين  اما  كانت  مري�سة 

بعد  �سقته  يف  عامني  ملدة  وزوجته  له  �سديقا  املرات  احدى 
اىل  الع�سرات  ح�سر  لذلك  مي�سورة،  غري  حالتهما  وجد  اأن 
»جناز« كن�سي اأقاموه له يف كني�سة الفادي بعمان، و�ساركوا 
اأهله العزاء من دون اأي دفن، الأنهم يف نيويورك مل يعروا 

على جثته.
اأربعة من اأ�سول لبنانية بعيدة

وهناك 4 اأمريكيني من اأ�سل لبناين قتلوا بالهجمات اأي�سا، 
لبنان«  »�سيدة  كني�سة  اأ�سدرتها  الئحة  يف  اأ�سماءهم  وجند 
املارونية يف بروكلني بنيويورك، ومنهم جود �سايف الذي كان 
اأ�سهر يف »كانتور فيتزجريالد« وق�سى  يعمل �سم�سارا منذ 4 
وكان  العاملي.  التجارة  بربج  موظفيها  مع  �سنة   24 وعمره 
يف  بك�سروان  عينطورة  بلدة  من  اأ�سال  هاجر  الأبيه  جده 

لبنان اىل الواليات املتحدة.
 41 بعمر  القتيلة  غرّيب،  كارمن  كاثرين  ا�سم  جند  كما 
موؤمترا  حت�سر  كانت  حني  العاملي  التجارة  مبنى  يف  �سنة 
فيها  تعمل  كانت  التي  وول��ك«  »ران��دوم  �سركة  من  بتكليف 
فرحلت  بنيويورك،  الكومبيوتري  اأجهزة  لت�سويق  مديرة 
عن الدنيا وهي اأم عزباء البنة وحيدة. كما هناك لبناين 
االأ�سل ا�سمه مارك هندي قتل وعمره 28 �سنة، وكان يعمل 

اأي�سا يف »كانتور فيتزجريالد« ك�سم�سار. 
 34 وعمرها  قتلت  التي  �سايغ،  جاكلني  ا�سم  اأي�سا  وجند 
مطعم  حيث  العاملي،  التجارة  برج  من   107 بالطابق  �سنة 
»وندوز اأون ذي وورلد« الذي كانت تنظم له موائد يقيمها. 
زميل  من  اأ�سهر  ب�ستة  مقتلها  قبل  تزوجت  جاكلني  وكانت 

اأمريكي لها يف العمل.
ال نرى يف االأر�سيفات االأمريكية �سوى هوؤالء االأربعة من 
اأ�سول عربية قتلى يف الهجمات، وهم ا�سافة اىل الثمانية 
الذين  ال�سحايا  ولبنان،  واالأردن  اليمن وم�سر  املولودين يف 
طوتهم 10 �سنوات، مل يكن اأحد يذكرهم اأثناءها اأو يكتب 
عنه، بل ال جتد ا�سم اأي منهم بالعربية يف اأي مكان، �سوى 

اأ�سطر قليلة.
اأطلعت  ما  بح�سب  بالهجمات،  م�سلمني  من  ق�سى  من  اأما 
عليه  فعددهم 6 ن�ساء و26 رجال، وهم: 6 باك�ستانيني و6 
كل  من   2 كما  للربازيل،  املجاورة  غويانا،  من  و4  بنغاليني 
من: �سرييالنكا وغامبيا و�ساحل العاج، ثم واحد من كل من: 
وبورما  وتوباغو  وترينداد  وتركيا  واثيوبيا  وايران  اليمن 
واألبانيا واليونان والهند، وكلهم ق�سوا اأبرياء كجميع القتلى 
بالهجمات با�سثناء انتحاريني منحرفني تدربوا على خطف 

الطائرات لتفجرياها يف ناطحات ال�سحاب. 
من  �سبتمرب  من  ع�سر  احل��ادي  يف  الهجمات  يف  القتلى 
التجارة  مركز  برجي  يف  ق�سوا  م�سلما   28 ه��م  امل�سلمني 
الدويل ، ا�سافة اىل 3 م�سلمني كانوا بني ركاب طائرتني من 
4 خمطوفة، احداهما �سقطت بركابها فوق حقل ببن�سلفانيا 
وزارة  مببنى  ارتطمت  والثانية  هدفها،  اىل  ت�سل  اأن  قبل 
الدفاع االأمريكية )البنتاغون( مبن كان عليها من م�سافرين

لكن ب�سبب ال�سمت مل يعرف عدد من ق�سى من امل�سلمني، 
اختلفت الروايات ون�سج املت�سرعون مزاعم ومبالغات جعلت 
عددهم باملئات، واأ�سهرهم امام م�سجد وبروف�سور وحما�سر 
ورجل دين مرموق، هو ال�سيخ االأردين املقيم منذ 16 �سنة يف 
الواليات املتحدة، عمر �ساهني. الذي اأ�سدر بعد 17 يوما من 
الهجمات اح�سائية قال فيها ان 1200 عربي وم�سلم كانوا 
�سبتمرب،  اأكر من 41 % من كل قتلى 11  اأي  ال�سحايا،  بني 

وعددهم 2967 �سحية، بينهم 5 ا�سرائيليني.
ات�سح  اأ�سماء  وفيها  عليها   اأطلعت  الئحة  ن�سر  اأنه  كما 
بعدها اأن معظمها هو ملن مت ت�سنيفهم قبلها كمفقودين ثم 

اللبناين وليد ا�سكندر اللبناين بطر�س جرج�س الها�سم اليمني عبد ال�سالم مالحي والدا اللبناين جود مو�سى مع �سورته 

 معتنق االإ�سالم مايكل ثيوديريد�س وزوجته رحمة �سايل 



ظهروا اأحياء، اأو ال وجود لهم باملرة.
فل�سطيني موؤجل ت�سنيفه حتى اإ�سعار اآخر

من  تقريبًا  �سنوات   3 بعد  اال  متامًا  العدد  يت�سح  ومل   
اال�سالمية  العالقات  »جمل�س  اأعدها  الئحة  عرب  الكارثة، 
عليها  واطلعت  اخت�سارا،  »كري«  با�سم  املعروف  االأمريكية« 
العدد نف�سه، اال  اأظهرت  نيوز وعلى غريها من لوائح  غربة 

واحد غري عربي مازال �سبب خالف.
التجارة  مركز  برجي  يف  ق�سوا  م�سلمًا   28 هم  القتلى 
طائرتني  رك��اب  بني  كانوا  م�سلمني   3 اىل  ا�سافة  العاملي، 
حقل  ف��وق  بركابها  �سقطت  اح��داه��م��ا  خم��ط��وف��ة،   4 م��ن 
ارتطمت  والثانية  هدفها،  اىل  ت�سل  اأن  قبل  ببن�سلفانيا 
مببنى وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( مبن كان عليها 

من م�سافرين.
وهناك ا�سرار من بع�س الفل�سطينيني على وجود مواطن 
انه  ويقال  �سراب،  حممود  يو�سف  وا�سمه  القتلى،  بني  لهم 
اللوائح  لكن  مل تعر عليه يف  العاملي.  التجارة  ق�سى بربج 

الر�سمية، وهي وفق االأحرف الهجائية، وال بالئحة القتلى 
حني  اىل  معلقا  يبقى  لذلك  اأي�سا،  امل�سلمني  على  املقت�سرة 

ات�ساح حقيقة وفاته اأو مقتله.
و6  باك�ستانيني   6 ه��م  الهجمات  يف  القتلى  وامل�سلمون 
كل  من   2 كما  للربازيل،  املجاورة  غويانا،  من  و4  بنغاليني 
كل  من  واح��د  ثم  العاج،  و�ساحل  وغامبيا  �سرييالنكا  من: 
وتوباغو  وترينداد  وتركيا  واثيوبيا  واي��ران  اليمن  من: 
من   %  1^07 ميثلون  وهم  والهند،  واليونان  واألبانيا  وبورما 
جمموع قتلى 11 �سبتمرب، وهي الن�سبة نف�سها لعدد امل�سلمني 

بالواليات املتحدة، طبقا الأكر االح�ساءات ثقة.
ميني �سجاع و�سرييالنكية حامل ب�سهرها ال�سابع 

ومن مراجعة التفا�سيل عمن ق�سوا برا وجوا من �سحايا 
حاماًل  كانت  اح��داه��ن  ن�ساء،   6 بينهم  اأن  جن��د  امل�سلمني 
او  وموظفني  عماال  كانوا  معظمهم  واأن  ال�سابع،  ب�سهرها 
باعة يف حمالت ومطاعم بربج التجارة العاملي، وباأن بينهم 

م�سلمون بالوالدة اأو معتنقني للدين احلنيف.

من املعتنقني لال�سالم اليوناين مايكل ثيوديريد�س، البالغ 
�سايل،  رحمة  من  واملتزوج  �سنة،   32 مقتله  عند  العمر  من 
مهاجرة  وكانت  اأع��وام  باأربعة  وت�سغره  �سريالنكا  من  وهي 
معه يف الواليات املتحدة، حيث تزوجا قبل الكارثة ب�سنتني، 
ومعه ق�ست وهي حامل بجنينها االأول وهو يف �سهره ال�سابع 
حني كانت مع زوجها على مÏ الطائرة التي ارتطمت بالربج 

ال�سمايل من مركز التجارة العاملي.
�سحايا  بني  الوحيد  العربي  هو  امل�سلمني  قتلى  واأ�سهر 
موظفًا  كان  الذي  املالحي،  عبدال�سالم  اليمني  �سبتمرب،   11
مركز  م��ن  ال�سمايل  ال��ربج  ك��ان  وم��ق��ره  »م��اري��وت«  بفندق 
و�سط  باملغادرة  النزالء  ي�ساعد  راح  فقد  العاملي،  التجارة 
نداءات من زمالئه وهم يهربون باأن يغادر املكان معهم، اىل 
اأن اأدركته النريان فان�سهر حمرتقًا ومل يعروا على جثته اأو 

بع�سًا منها اىل االآن.
االأكرب عمرًا اإيرانية واالأ�سغر تركي وباك�ستاين

اآباء الأكر  اأنهم  اأي�سًا   من التفا�سيل عن القتلى امل�سلمني 
من 30 ابنًا ممن اأ�سبح بع�سهم يتيم االأب واالأم معًا، اأو يتيم 
 69 عمرها  ايرانية  هي  اأكربهم  اأن  وجند  االأب��وي��ن.  اأح��د 
الطائرة  ركاب  بني  وكانت  بولورو�سي،  توري  وا�سمها  �سنة، 

التي ارتطمت بالربج اجلنوبي ملركز التجارة بنيويورك.
الرتكي  �سنة:   25 منهما  كل  عمر  فاثنان،  اأ�سغرهم  اأما 
زوهوتو ايبي�س والباك�ستاين خالد �سهيد، وكان االأخري يعمل 
ومقرها  فيتزجريالد«  »كانتور  ب�سركة  الكومبيوتر  ق�سم  يف 
التجارة  ملركز  ال�سمايل  الربج  من   105 اىل   101 الطوابق 

العاملي.
الذي  ال�ساب  ايبي�س،  الرتكي  كان  نف�سه  املبنى  يف  ومعه   
عمره  ك��ان  ح��ني  وال���ده  م��ع  املتحدة  ال��والي��ات  اىل  هاجر 
اأويار.  ليلى  ا�سمها  تركية  من  تزوج  عامني  وبعد  �سنة،   18
نظام  لتطوير  مب�سروع   103 الطابق  يف  يعمل  ايبي�س  وكان 
اأي�سًا،  فيتزجريالد«  »كانتور  ل�سركة  التابع  الكومبيوتر 
 12 االآن  وعمره  الوحيد،  طفلهما  اأرملته  مع  تاركًا  فق�سى 
وكتبت  العرب  من  قتل  من  مع  امل�سلمني،  من  ال�سحايا  �سنة. 
من  وجميعهم  امل��ا���س��ي،  االأرب���ع���اء  »ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت«  عنهم 
امل�سيحيني با�ستثناء املالحي، وهم 4 لبنانيني وميني وم�سري 
لبناين  اأ�سل  من  اأمريكيني   4 اىل  ا�سافة  اأردنيني،  واثنني 
بعيد، هم ال�سحايا املن�سيون لالإرهاب يف كل ذكرى متر على 

11 �سبتمرب و«جمدها« الدموي

ت���î���ف���ي���ف ا◊�����ك�����م ع����ل����ى امل�����واط�����ن 
ك����ول����وراOو  ‘ امل�������ض���ج���ون  ال�������ض���ع���وOي 

بتهمة  كولورادو  يف  امل�سجون  الرتكي  حميدان  ال�سعودي  املواطن  انتفع 
حكم  من  انتفع  �سقته  يف  وحب�سها  االندوني�سية  بخادمته  اجلن�سي  التحر�س 
�سدر عن حمكمة عليا يف الوالية عام 2007 يف ق�سية حتر�س جن�سي م�سابهة 
ملواطن امريكي ليقل�س مدة حمكوميته من 28 �سنة اىل ثماين �سنوات فقط يف 
انت�سار ق�سائي حققه حمامي الرتكي  جون ريت�سالينو ... وقد وافق القا�سي 
مارك هانني على راأي املحامي وهو ان حمكمة كولورادو العليا اقرت بوجوب 
احلكم االقل يف ق�سايا التحر�س اجلن�سي يف ق�سية عر�ست عليها عام 2007 
احلكم  اىل  جلاأ  وامن��ا  احلكم  بهذا  ياأخذ  مل  حميدان  حمكمة  قا�سي  ولكن 
االعلى ولي�س االقل وهو �سجن حميدان 28 �سنة وعدم منحه حق التخفيف 

الذي منح لغريه يف الق�سية امل�سابهة
 املدعي العام يف كولورادو ال�سيدة ان نو�سك احتجت على احلكم اجلديد ) 
تخفيف احلكم من 28 �سنة اىل 8 �سنوات ( وقالت ان حميدان ا�ستحق احلكم 
بالتحر�س  يكتفي  مل  النه    ) االخر  باملواطن  ا�سوة   ( االقل  ولي�س  االطول 
اجلن�سي بخادمته وامنا حب�سها لعدة �سنوات يف �سقته م�ستغال جهلها بالقوانني 
االمريكية التي متنع العبودية ) �سليفري ( ... وكان حميدان قد ق�سى اربع 
�سنوات من ا�سل حمكوميته وبهذا احلكم يظل على حميدان ان يق�سي اربع 
�سنوات اخرى بدال من ع�سرين �سنة ... وبعد خروجه �سيطبق عليه قانون 
من  حميدان  يخرج  ان  ياأملون  حماموه  كان  وان  جن�سيا  املتحر�سني  معاجلة 

ال�سجن قريبا حل�سن ال�سلوك خالل وجوده يف ال�سجن
بالتحر�س  اتهامه  حول  �سوؤال  عن  االجابة  عن  حميدان  امتناع  وك��ان 
خالل  حميدان  يجب  مل  حيث  ق�سيته  اىل  ا�ساء  قد  باخلادمة  اجلن�سي 
جن�سيا  بها  حتر�س  او  خادمته  اغت�سب  قد  كان  ان  ال�سوؤال  على  املحاكمة 
�سمته  �سبب  حول  ت�ساوؤالت  اثار  ما  وهو  االجابة  وعدم  بال�سمت  واكتفى 

وملاذا مل ينفي االتهام .
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fi���اك���م���ة ط��ل��ب��ة اأم���ري���ك���ي���ني م�����ض��ل��م��ني (اأزع������ج������وا) ���ض��ف��ري (اE�����ض����رائ����ي����ل) ب��اأم��ري��ك��ا 

ميني  و م�سري واأردني��������������������������������������ني و4 لبنانيني

�ضنوات  10  òمن لهم  Pكرى  وال  �ضبتمرب   11 بهج���م������������������������ات  قتلوا   Üلعر املن�ضية   ìاالأروا

اأعلن ممثلون لالدعاء العام يف والية كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة اإن ع�سرة طالب م�سلمني خرقوا 
القانون عندما رددوا �سعارات انتقادية اأثناء اإلقاء 
يف  كلمة  اأوري��ن  مايكل  وا�سنطن  يف  اإ�سرائيل  �سفري 
جامعة جنوب كاليفورينا وهي ق�سية اأثارت جدال 

وا�سعا ب�ساأن حرية التعبري يف البالد.
احتج  عندما   2010 فرباير  اإىل  الق�سية  وتعود 
مايكل  ال�سفري  كلمة  على  م�سلمني  ط��الب  ع�سرة 

اأورين وقام كل واحد على حدة،
اإنها  االدع����اء  ممثلو  ي��ق��ول  ���س��ع��ارات  ب��رتدي��د   
اأزعجت الدبلوما�سي االإ�سرائيلي واأثرت على جمرى 

مداخلته ب�ساأن العالقات االأمريكية االإ�سرائيلية.
الق�سائية يف مدى  الهيئة  اأن تنظر  املتوقع  ومن 
يف  وذلك  للقانون،  خرقا  ميثل  الطلبة  �سلوك  كون 
وقت يقول اأفراد من اجلالية امل�سلمة يف كاليفورنيا 
كونهم  خليفة  على  مالحقون  الطلبة  اأول��ئ��ك  اإن 

م�سلمني.
بالتاآمر  االتهام  اإمكانية  الطلبة  اأولئك  ويواجه 
اإدانتهم  حال  ويف  اجتماع  على  الت�سوي�س  اأجل  من 
فاإنهم يواجهون عقوبات ترتاوح بني االإبقاء حتت 

املراقبة مع دفع غرامة، وال�سجن ملدة عام.
وقال اأحد ممثلي االدعاء العام يف كاليفورنيا اإن 
الت�سوي�س  اأجل  من  حمكمة  خطة  و�سعوا  الطالب 
برتديد  ونفذوها  االإ�سرائيلي  ال�سفري  كلمة  على 
�سعارات معدة �سلفا قبل اأن يتم اإبعادهم خارج مكان 

املحا�سرة من طرف ال�سلطات، وفقا للجزيرة نت.

هيئة  مم��ث��ل��و  وي��ق��ول 
الدفاع اإن الطلبة املعنيني 
يف  الحتجاجهم  خططوا 
اإطار احلدود التي و�سعها 
ت��ردي��د  واإن  ال���ق���ان���ون 
ي�ستغرق  مل  ال�����س��ع��ارات 
دقائق  خم�س  م��ن  اأك���ر 
اإمت����ام  دون  ي��ح��ل  ومل 
االإ�سرائيلي  الدبلوما�سي 
ال�سعارات  وم��ن  كلمته. 
»اأن��ت  ترديدها  مت  التي 
و«الرتويج  ح��رب«  جمرم 
عن  تعبريا  لي�س  للقتل 

حرية الراأي«.
الطلبة  اأولئك  وي�سدد 
التظاهر  يف  حقهم  على 

احلق  ذل��ك  اإن  يقولون  العام  االدع��اء  ممثلي  لكن 
االأ�سخا�س  مئات  رغبة  مع  يتنافى  عندما  ينتهي 
الذين قدموا اإىل عني املكان لال�ستماع لكلمة ال�سفري 

االإ�سرائيلي.
الطلبة  اأولئك  ا�ستدعاء  �سابق  وقت  يف  مت  وقد 
تاأديبية  تدابري  واتخاذ  اجلامعة  اإدارة  طرف  من 
اإىل  الق�سية  ع��ادت  عام  نحو  بعد  لكن  حقهم.  يف 
اأثار  ما  الواجهة عندما مت رفع دعوى �سدهم وهو 
للحريات  االأم��ريك��ي  االحت��اد  ط��رف  من  انتقادات 

املدنية وجماعات م�سلمة ويهودية.

وقال املدير التنفيذي للمجل�س االإ�سالمي لل�سوؤون 
اأم�س  املرياتي يف ت�سريحات �سحفية  �سالم  العامة 
االأربعاء خارج قاعة املحكمة اإنه يعتقد اأن الطلبة 
ما  على  احتجاجهم  ب�سبب  للمالحقة  يتعر�سون 

يقوم به االحتالل االإ�سرائيلي يف قطاع غزة.
اأ�سل  من  -وهو  اهلل  حرز  معتز  قال  جانبه  ومن 
مل  اإن��ه  املالحقني-  الطلبة  اأح��د  ووال��د  فل�سطيني 
الأنهم  يحاكمون  اأمريكيني  طلبة  ب��اأن  اأب��دا  ي�سمع 
الواليات  اإىل  قدم  باأنه  مذكرا  باالحتجاج،  قاموا 
املتحدة بحثا عن ال�سالم وحرية التعبري والكرامة 

وال�سرف 

االأردين رمزي دوايناالأردين روبرت تلحمي امل�سري األربت االألفي 

الباك�ستاين خالد �سهيد  االإيرانية توري بولورو�سي  الرتكي زوهوتو ايبي�س 
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اوباما: اأمريكا اأ�سبحت اأقوى بعد 10 �سنوات على هجمات �سبتمرب 
 

االمريكي  الرئي�س  قال   - وا�سنطن 
الواليات  ان  ال�سبت  اأوباما يوم  باراك 
املتحدة اأ�سبحت اأقوى بعد 10 �سنوات 
 2001 اأيلول  �سبتمرب   11 هجمات  من 
وان االمريكيني »�سيم�سون قدما« رغم 
ت�ستهدف  التي  امل�ستمرة  التهديدات 

�سالمتهم.
واأ�سار اأوباما يف ذكرى الهجمات على 

القاعدة  تنظيم  قوة  اأن  اىل  االحد  يوم  حتل  والتي  ووا�سنطن  نيويورك 
�سعفت بف�سل جهود اأمريكية قوية خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية ومنذ 

مقتل قرابة ثالثة االف امريكي يف الهجمات.
وقال اأوباما يف كلمته اال�سبوعية التي تبث يف الراديو وعلى االنرتنت 
انفاذ  وم�سوؤويل  وخمابراتنا  جي�سنا  الف��راد  امل�ستمرة  اجلهود  »بف�سل 
اليوم  اأمريكا  اأن  يف  �سك  هناك  يكون  اأال  يجب  الداخلي  واالمن  القانون 

اأقوى واأن تنظيم القاعدة يف طريقه للهزمية.«
وح�سدت �سرطة نيويورك قواها يوم اجلمعة عند نقاط التفتي�س ردا 
ملغومة  �ساحنة  اأو  �سيارة  لتفجري  خمطط  عن  خمابرات  معلومات  على 

مبنا�سبة ذكرى الهجمات.
الواليات  ا�ستهداف  يف  �ست�ستمر  االرهابية  اجلماعات  ان  اأوباما  وقال 

املتحدة.
واأ�ساف »نعم نواجه عدوا م�سمما وال يخطيء �سي�ستمرون يف حماولة 
�سنظل  اأن��ن��ا  اال�سبوع  ه��ذا  مطلع  جم��ددا  نظهر  لكننا  جم���ددا.  �سربنا 

حذرين.«
عما  النظر  وبغ�س  �سعبنا  حلماية  با�ستطاعتنا  �سيء  كل  »نفعل  وقال 

يعرت�س طريقنا فاننا �سنم�سي قدمنا كدولة مرنة.«
وقال رودولف جولياين الذي كان حاكم مدينة نيويورك وقت الهجمات 
ا�ستعدادات  اأك��ر  لت�سبح  تفعله  ما  اأمامها  م��ازال  املتحدة  الواليات  ان 

لهجمات قد تتعر�س لها يف امل�ستقبل.
فجر  حيث  للهجمات  تعر�ست  التي  املواقع  االحد  يوم  اأوباما  و�سيزور 
وزارة  ومبنى  نيويورك  يف  العاملي  التجارة  برجي  يف  طائرات  املهاجمون 
يف  حقل  يف  ط��ائ��رة  حتطمت  بينما  )البنتاجون(  االمريكية  ال��دف��اع 

بن�سلفانيا.
اأفغان�ستان والعراق  املتحدة حربني يف  الواليات  الهجمات قادت  وبعد 

وكان اأوباما من املعار�سني حلرب العراق.
وقال »اأرادوا جرنا اىل حروب ال تنتهي وي�سعفوا من قوتنا وثقتنا كاأمة 
لكننا ومع �سغطنا امل�ستمر على القاعدة ننهي احلرب يف العراق ونبداأ يف 
اعادة قواتنا من اأفغان�ستان... النه وبعد ع�سر �سنوات من احلرب القا�سية 

حان الوقت لبناء االمة هنا يف الداخل.«
وقتلت قوات اأمريكية يف �سابق من العام احلايل اأ�سامة بن الدن زعيم 
واأ�سار  �سبتمرب.  لهجمات  املدبر  العقل  اأنه  يعتقد  الذي  القاعدة  تنظيم 
اأوباما يف كلمته اىل قتل بن الدن وقال ان التغريات الدميقراطية يف دول 

عربية تلقي بظاللها على �سرعية تنظيم القاعدة.
واأ�ساف »عقدنا �سراكات جديدة مع دول يف العامل ملواجهة التحديات 
ال�سرق االو�سط  اأن تواجهها دولة مبفردها... ويف  التي ال ميكن  العاملية 
البناء  يريدون  من  ملك  امل�ستقبل  اأن  جديد  جيل  يظهر  افريقيا  و�سمال 

ولي�س الهدم.« 

برملاين هولندي م�سلم يطلق فتوى نهائية لتحرير امل�سلمني 
 ام�سرتدام -ع�سية الذكرى ال�سنوية لهجمات 11 �سبتمرب ايلول 
حول  امل�سلمني  تدعو  حملة  الهولندي  بالربملان  م�سلم  ع�سو  اطلق 
العامل ايل اأن يتوقفوا عن اتباع فتاوى ي�سدرها حفنة من املتطرفني 

واأن يبداأوا يف التفكري النف�سهم.
الي�ساري  اخل�سر  ح��زب  عن  الربملان  ع�سو  ديبي  توفيق  وق��ال 
املعار�س انه »كم�سلم عادي طبيعي« يريد ان ت�سمن حملته »الفتوى 
عاقل  ا�سالمي  »ب�سوت  اال�سالم  حول  النقا�س  يدور  ان  النهائية« 

وحر التفكري«.
من  باملئة   5 حوايل  او  م�سلم  األف   800 نحو  هولندا  يف  ويعي�س 
ال�سكان واغلبهم من ا�سول مغربية وتركية. ومثلها يف ذلك مثل كثري 
من البلدان االوروبية يرتكز معظم النقا�س يف هولندا ب�سان الهجرة 

واال�سالم على املخاوف املتعلقة باندماج امل�سلمني يف املجتمع.
حزبه  ي�سارك  -الذي  فيلدرز  خريت  الهولندي  ال�سيا�سي  ويتبنى 
احلرية ب�سكل رئي�سي يف االئتالف احلاكم- برناجما معاديا لال�سالم 
ويتبنى حملة حلظر النقاب ويدعو ايل وقف الهجرة ايل هولندا 

خ�سو�سا من الدول اال�سالمية.
الهجمات  من  �سنوات  ع�سر  بعد  النهائية«  »الفتوى  ديبي  واأطلق 
اىل  امل�سلمني  تدعو  وهي  نيويورك  يف  العاملي  التجارة  مركز  على 

رف�س كل الفتاوى التي ي�سدرها متطرفون وا�سالح امور دينهم.
الة بال عقل  امل�سلم  الفتاوى »جتعل من  ان مثل هذه  وقال ديبي 

اأو قلب.«
يخطف  مل   2001 �سبتمرب   11 »يف  ال�سبت  ي��وم  لرويرتز  وق��ال 
االرهابيون طائرات ويقتلوا ابرياء فقط بل ان املتطرفني خطفوا 

دين اال�سالم اي�سا.«
ويعترب ديبي )30 عاما( جنما �ساعدا بني �سفوف حزب اخل�سر 
العمل  يف  وانخرط  مغربيني  البوين  هولندا  يف  وول��د  الي�ساري. 

ال�سيا�سي بعد اأحداث 11 �سبتمرب وهو ع�سو بالربملان منذ 2006 

ينوى   \ ب��و���س��ت  ع���رب  ع��ن    
التينية  اأ�سول  من  م�سلم  حمامي 
الرئا�سة  النتخابات  نف�سه  تر�سيح 
خارج  مولود  انه  رغم  االمريكية 
االرا����س���ي االم��ري��ك��ي��ة مم��ا يعد 
الد�ستور  لبنود  �سريحة  خمالفة 

االمريكي .
ب����ان جلنة  امل���ف���اج���اة  وك���ان���ت 
االنتخابات الفيدرالية مل ترف�س 
بانها  ب��وادر  منها  �سدرت  بل  طلبه 
طلب  ب��اي��داع  للمر�سح  ت�سمح  ق��د 
الالزمة  االم��وال  بجمع  له  ي�سمح 

حلملته االنتخابية .
م�سودة  اللجنة  اأ���س��درت  كما 

للمحامي  ت�سمح  مي��ك��ن  م�����س��روع 
االولية  اخلطوات  باتخاذ  امل�سلم 
يكون  ولن  للرئا�سة  نف�سه  لرت�سيح 
م�سطرا النتظار » الكلمة االخرية 
» ب�سان م�سالة اذا كان من امل�سموح 
خارج  املولودين  اال�سخا�س  الحد 
الواليات املتحدة ان يكون رئي�سا .

�ستقرر  اأن��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت 
بطلبات  املتعلقة  الفنية  امل�سائل 
فهي  االخ��رى  االم��ور  اما  الرت�سيح 

تعود لل�سلطة الق�سائية .
عبد  امل��ح��ام��ي  ق���ال  جهته  م��ن 
له  �سيا�سية  خلفية  ال  بن  احل�سن 
ولكنه يع�سق ال�سيا�سة وهو يتابعها 

عن كثب وهو يعرتف اي�سا بانه غري 
�سئيلة  بالفوز  وفر�سته  معروف 

البعيدة  االثار  روؤية  يريد  ولكنه 
املدى لطلبه 

غربة نيوز نيويورك
م�سلم  ل���رج���ل  ف��ي��دي��و  اأث������ار   
باك�ستاين ي�سلي على �سطح �سيارته 
املتحدة،  الواليات  �سوارع  اأحد  يف 
اأغرب  البع�س  اعتربها  خطوة  يف 
بني  ك��ب��ريا  ج���داال  للع�سر  ���س��الة 
موقع  اأ�سهر  ”يوتيوب“  ن�سطاء 
على  ال�سخ�سية  ل��ل��ف��ي��دي��وه��ات 

االإنرتنت.
بهذا  اأن��ه  البع�س  راأى  فبينما 
عظمة  يف  م��ث��اًل  ي�����س��رب  ال�����س��ك��ل 
امل�����س��ل��م��ني حيث  ال�������س���الة ع��ن��د 
اآخرون  راأى  مكان،  اأي  يف  يوؤدونها 
اأثار  حيث  غريب  ت�سرف  هذا  اأن 
�سخرية كل من راآه وهو ي�سلي بهذه 

الطريقة
احل�سن  اأب��و  علي  ال�سيخ  وق��ال 
االأ�سبق  ال��ف��ت��وى  جل��ن��ة  -رئ��ي�����س 
باالأزهر ال�سريف اأن ال�سالة جتوز 
حيث  طهارته;  �سرط  مكان  اأي  يف 
عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  ق��ال 

”جعلت يل االأر�س م�سجدًا  �سلم-: 
وطهورًا“، وبالن�سبة ل�سالة الراكب 
ال�سالة  للم�سلم  فيجوز  وال��ن��ازل 
على الدابة باالإمياء -اأي بتحرك 
راأ�سه الأ�سفل يف الركوع وال�سجود- 
النوافل، لكن  اإال يف  لكنها ال جتوز 
الفرو�س يجب اأن يتم �سالتها على 

االأر�س
نوع  �سيارته  الرجل على  و�سالة 

من الرياء; الأنه ي�ستطيع اأن ي�سلي 
الطريقة  وبهذه  كان،  مكان  اأي  يف 

يلفت انتباه املارة. 
التعليقات  م��ن  العديد  وك��ان��ت 
اإن  الرجل قائلني  توؤيد  قد جاءت 
وهو  وج��ل  ع��ز  هلل  ي�سلي  ال��رج��ل 
على  ي�سلون  ال  الذين  من  اأف�سل 
االإطالق، حيث كتب: ”ما �ساء اهلل 
عليه اهلل يثبته ويحفظه يا رب، يا 

ريت الكل يحافظ على �سالته وال 

يتهاون فيها“.

وع���ل���ى اجل���ان���ب االآخ�����ر كتب 

يف  اأ���س��ك  ”اأخي   :MrBdwe
�سورة  ي�سوه  واإن��ه  م�سلم،  ه��ذا  اأن 

االإ�سالم، ي�سلي فوق ال�سيارة!!! ملاذا 

ال ي�سلي جنبها، الأن االطمئنان من 

�سروط ال�سالة“.

التي  االأ���س��ب��اب  ت��ع��ددت  وق���د 

الفيديو  هذا  على  املعلقني  اأورده��ا 

ا�سطر  اإنه  للرجل، فمنهم من قال 

نظرا  ال�سالة،  يف  الطريقة  لهذه 

لقلة امل�ساجد يف الواليات املتحدة 

االأمريكية، بينما كتب اآخرون اإنه 

�سيارته;  �سطح  على  بال�سالة  قام 

ال�سالة  م��ن  منعته  ال�سرطة  الأن 

اأمالك  من  اأنها  بحجة  الطريق  يف 

الدولة. 

امل�سرية  االمريكية  املوؤلفة  قالت   
الذكرى  اإن  ال��ط��ح��اوي  منى  امل��ول��د 
�سبتمرب/ايلول   11 لهجمات  العا�سرة 
الواليات  م�سلمي  على  بظاللها  تلقي 
كثريون  القلق  ينتاب  الذين  املتحدة 
من  خوفا  ال��ذك��رى  اق��رتاب  مع  منهم 
والتحامل  اال�سطهاد  م�ساعر  ع��ودة 

�سدهم.
وق���ال���ت ال���ط���ح���اوي امل��ق��ي��م��ة يف 
التي  الهجمات  اإن  املتحدة  الواليات 
كانت  ووا�سنطن  نيويورك  ا�ستهدفت 
باال�سالم  و�سلبيا  ���س��ادم��ا  تعريفا 
بالن�سبة للكثريين يف الواليات املتحدة 
التي  ال�سعوبات  �ساعف  الذي  االأم��ر 
ب�سبب  بالفعل  امل�سلمون  منها  يعاين 

هوياتهم يف البلد املتنوع العلماين.
وبالرغم من حقيقة وجود امل�سلمني 
منذ  املتحدة  ال��والي��ات  يف  االف��ارق��ة 
العامة  املعرفة  ظلت  العبودية  اي��ام 

بامل�سلمني متدنية عموما.
حيث  ملبورن  من  الطحاوي  وقالت 
ح�سرت مهرجان ملبورن للكتاب »كثري 
يعرفون  يكونوا  مل  االمريكيني  م��ن 
متاما من هو امل�سلم حتى 11 �سبتمرب. 
�سلبيا  باال�سالم  االول  التعريف  كان 

للغاية.«
الذكرى  اقرتاب  مع  »واالآن  وقالت 
حان  �سبتمرب   11 لهجمات  العا�سرة 

نذهب  ول��ن  هنا  نحن  لنقول  ال��وق��ت 
امريكيون  ن��ح��ن   .. م��ك��ان  اي  اىل 
�سنوات  ع�سر  كانت  اي�سا.  وم�سلمون 
�سعبة والكثريون منا يخافون من هذه 
الذكرى النها تاأتي بكثري من الكراهية 

والتحامل »�سد امل�سلمني«.«
�سخ�سيا  تتعر�س  مل  ان��ه��ا  ورغ���م 
بعيد  حد  اإىل  تعزيه  ما  وه��و  لعداء 
لي�س  الأنه  اأو  احلجاب  ارتدائها  لعدم 
م�سلمة  اأنها  عن  ينم  ما  مظهرها  يف 
التي  وال�سنوات  امل�سحون  املناخ  ف��اإن 
مرت منذ ذلك احلني جعلها ت�ساأل عما 

تعنيه تلك العبارة حقيقة.
تواجهها  التي  التحديات  واح��د 
اأن  وهي  النمطية  ال�سورة  ازال��ة  هي 

املحافظ يعني االأمني.
وقالت »اعرف نف�سي بانني م�سلمة 
واحدى  علمانية.  تقدمية  ليربالية 
هي  او�سلها  اأن  احاول  التي  الر�سائل 

انني اأمينة مثل امل�سلمة املحافظة.
امل�����س��ل��م��ات ..  »ع��ن��دم��ا ت��ف��ك��ر يف 
اأو  احلجاب  ترتدين  ن�ساء  يف  تفكر 
ن�ساء مثلي. ال توجد طريقة واحدة 
امل�سلمة.  امل���راأة  ه��ي  م��ن  يف  للتفكري 
يف  وت��ن��وع  املظهر  يف  اخ��ت��الف  هناك 

اال�سوات.«
منذ  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  لكن 
اىل  اي��ل��ول  �سبتمرب/   11 ه��ج��م��ات 

الربيع العربي هذا العام والذي �سهد 
ال�سابق  امل�سري  بالرئي�س  االطاحة 

ح�سني مبارك كانت مثرية.
التغريات  واأه����م  اك���رب  ب��ني  وم���ن 
التوا�سل  و�سائل  ظهور  حدثت  التي 
وتوتري  في�سبوك  مثل  االجتماعي 
االنتفا�سات  خ���الل  ب���رز  وك��اله��م��ا 
يف  اخ���رى  ودول  م�سر  يف  ال�سعبية 

ال�سرق االو�سط هذا العام.
الو�سائل  تلك  الطحاوي  وو�سفت 
وقالت  عظيمة«  ربط  »و�سائل  باأنها 
اإن هذه اخلدمات لعبت دورا رئي�سيا يف 

ن�سر املعلومات لدرجة انها تعترب تويرت 
حاليا م�سدرها االأول االخباري.

لكنها قالت اإن اإعطاء دور االعالم 
الالزم  من  اأك��رب  اأهمية  االجتماعي 
م�ساركة  قيمة  م��ن  بالتهوين  ي��ه��دد 

ماليني النا�س.
اإعالم  ث��ورات  لي�ست  »اإنها  وقالت 
قوة  يلغي  بذلك  ال��ق��ول  اجتماعي. 
خرجوا  الذين  اأولئك  كل  و�سجاعة 
���س��واء  وواج����ه����وا..  ال�������س���وارع  اإىل 
ما  اأو  م��ب��ارك  ن��ظ��ام  اأم���ن  بلطجية 

ن�ساهده يف ليبيا. 

 fiامي م�ضلم يرTضح نف�ضه لرئا�ضة الواليات املتحدة

�ضبتمرب  11 Pكرى  aى   اأمريكا  م�ضلمي   ìيجتا القل≤ 

“Üري جداال على ”يوتيوãضالة للع�ضر باأمريكا على ظهر �ضيارته  تU Üاأغر

خوف من عودة م�ساعر اال�سطهاد والتحامل �سد امل�سلمني يف اأمريكا
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االأم����������ري ت�����رك�����ي ال���ف���ي�������س���ل ي���ح���ذر 
�سد  ال��ت�����س��وي��ت  م����ن  اأوب�����ام�����ا  اإدارة 
الفل�سطينية ب���ال���دول���ة  االع��������رتاف 

ال�سعودي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ح��ذر    
الواليات  الفي�سل  تركي  االأمري  ال�سابق 
االأ·  يف  ال��ت�����س��وي��ت  م���ن  امل���ت���ح���دة 
بالدولة  االع��رتاف  ق��رار  �سد  املتحدة 
�سحيفة  يف  ن�سر  مقال  يف  الفل�سطينية 
ال�سادر  عددها  يف  تاميز«  النيويورك   «
الواليات  على  اإن  يقول،  وكتب  اليوم. 
لالعرتاف  الفل�سطينيني  دعم  املتحدة 
االأ·  ل���دى  الفل�سطينية  ب��ال��دول��ة 
القليل  بفقدان  املخاطرة  اأو  املتحدة، 
العامل  يف  لها  تبقى  التي  امل�سداقية  من 
العربي. واإذا مل تفعل هذا �سوف يزداد 

اإيران  اإ�سرائيل و�سوف تزداد  اأمن  تقل�س التاأثري االأمريكي، و�سوف يتاأثر 
قوة، وتزداد فر�س اندالع حرب اأخرى يف املنطقة. 

ق��ادرة على  تكون  لن  �سوف  العربية  ال�سعودية  اإن  ذلك  من  واالأك��ر     
مع  واإن���ه  ك��ان��ت.  كما  التاريخية  الطريقة  بنف�س  اأمريكا  م��ع  التعاون 
العرب  من  االأغلبية  �ستنظر  العامل،  كل  تقريبا  تعم  التي  اال�سطرابات 
»العالقات  اإىل  الفل�سطيني،  لل�سعب  بالعدالة  تطالب  التي  وامل�سلمني 

اخلا�سة« بني ال�سعودية العربية والواليات املتحدة ك�سم. 
الداخلية  ال�سغوط  ب�سبب  جت��رب  �سوف  العربية  ال�سعودية  واإن    
واأ�سار  وحزما.  ا�ستقالال  اأكر  خارجية  �سيا�سة  اعتماد  اإىل  واالإقليمية 
الدعم  اإىل  وا�سنطن  لدى  ال�سابق  ال�سعودية  �سفري  الفي�سل  تركي  االأمري 
وتابع  اأمريكا.  عار�سته  الذي  البحرين  مملكة  اإىل  ال�سعودي  الع�سكري 
يقول، اإن ال�سعودية العربية �ستتخذ �سيا�سات اأخرى تتعار�س مع �سيا�سات 
الواليات املتحدة، من بينها معار�سة حكومة رئي�س الوزراء نوري املالكي يف 
العراق، ورف�س فتح �سفارة هناك رغم ال�سغوط االأمريكية للقيام بذلك. 
وممكن اأن ت�سارك  اأي�سا ال�سعودية بع�س ال�سبل مع وا�سنطن يف اأفغان�ستان 

واليمن. 
بالدولة  االع���رتاف  اإىل  تنظر  ال  اأن  اإ�سرائيل  على  اإن  واأ���س��اف،    
الفل�سطينية كتهديد، بل عليها اأن تنظر اإليه كفر�سة للعودة اإىل طاولة 
العام  ال��راأي  ا�ستطالعات  اأن  وذكر  التهديد.  من  املزيد  وملنع  املفاو�سات 
باندالع  يعتقدون  الفل�سطينيني  من   %70 ح��وايل  اأن  اأظ��ه��رت  االأخ���رية 
انتفا�سة جديدة اإذا مل يتم ك�سر اجلليد يف وقت قريب، وينبغي اأن ي�سجع 
هذا االأمر اإ�سرائيل على ال�سعي اإىل ال�سالم مع القائد الفل�سطيني املعتدل 

حممود عبا�س. 
  وانتقد االأمري ال�سعودي اإدارة اأوباما لت�سيعها فر�س ال�سالم وقال، اإن 
�سناع ال�سيا�سة االأمريكية لالأ�سف هم م�سغولون بتدهور االقت�ساد املحلي. 
اإنها  للتنفيذ. وقال  اأن وا�سنطن مل تقدم اقرتاحات جديدة قابلة  وذكر 
على االأقل ميكن اأن تقف جانبا واأن ال متنع ال�سعوديني واالأوربيني وجهود 

العرب املعتدلني لتقدË ودعم احلقوق الفل�سطينية يف االأ· املتحدة. 
    واأكد االأمري تركي الفي�سل على اأن ال�سعودية هي وحدها التي �سوف 
تقدر على منح  ال�سرعية الدينية وال�سيا�سية واملالية للفل�سطينيني، التي 

يحتاجونها من اأجل امتام االتفاق مع اإ�سرائيل. 
   واأعرب عن اعتقاده اأن اخلا�سر من �سيناريو قيام الدولة الفل�سطينية 
خالل  من   - كلل  دون  عملتا  اللتان  واإي���ران،  �سورية  هما  الدولتني  وحل 
دعم حما�س وحزب اهلل-للتاأثري على عملية ال�سالم. واأفاد االأمري تركي 
لعزلة  قياديا  دورا  موؤخرا  لعبت  قد  العربية  ال�سعودية  ب��اأن  الفي�سل 
حكومة الرئي�س ال�سورية ب�سار االأ�سد الوح�سية، من خالل الطلب بوقف 
قتل املتظاهرين ومن خالل ا�ستدعاءها لل�سفري ال�سعودي من دم�سق.  وذكر 
ا�سرتاتيجية  يقدم  �سوف  بالرببري  و�سفه  الذي  االأ�سد  نظام  �سقوط  اأن 
من  �سيكون  احليوي  احلليف  هذا  بدون  اإنه  وقال  اإي��ران.  الإ�سعاف  نادرة 
هناك  واليوم  العربي.  بالعامل   Ïالف اإث��ارة  يف  طهران  على  اأكر  ال�سعب 
اإيران  احتواء  اأج��ل  من  العربية  ولل�سعودية  املتحدة  للواليات  فر�سة 

ومنعها من زعزعة ا�ستقرار املنطقة. 
واأن  جدا  مهما  الفل�سطينية  للدولة  املتحدة  الواليات  دعم  واعترب    
ا�ستخدام حق النق�س/ الفيتو �سيتمخ�س عنه عواقب وخيمية من بينها 

حلق ال�سرر بالعالقات ال�سعودية االأمريكية.  

ت�سكيل  اإىل  ي���دع���و  ال����ع����ام  االأم�������ني 
ل��ي��ب��ي��ا يف  امل����ت����ح����دة  ل��������الأ·  ب���ع���ث���ة 
دعا االأمني العام بان كي مون اإىل ان�ساء بعثة لالأ· املتحدة يف ليبيا، 
وجهها  ر�سالة  يف  العام  االأم��ني  وقال  اأ�سهر.  ثالثة  مدتها  اأولية  ولفرتة 
اجلدد،  للقادة  واال�ست�سارة  الدعم  �ستقدم  البعثة  اإن  االأمن،  جمل�س  اإىل 
جمال  ويف  والد�ستورية  واالنتخابية  ال�سيا�سية  باال�ست�سارة  و�ستزودهم 
االنتقايل  الوطني  املجل�س  اإىل  تقدم  اأخرى  وا�ست�سارات  االإن�سان،  حقوق 

عندما ي�سكل حكومته اجلديدة. 
‘يان مارتن، باأن اأع�ساء     واأفاد م�ست�سار االأمني العام اخلا�س يف ليبيا 
امل�ساورات  اأثناء  البعثة  هذه  ملثل  دعمهم  عن  اأعربوا  قد  االأم��ن  جمل�س 
املغلقة. ومن املتوقع اأن يقدم م�سروع قرار اإىل املجل�س يوم االثنني املقبل 

ياأذن بت�سكيل بعثة لالأ· املتحدة يف ليبيا.

ال���ق���اع���دة ال��ع�����ض��ك��ري��ة االأم���ري���ك���ي���ة ‘ ال���ع���راق –����زم اأم��ت��ع��ت��ه��ا ل��ل��م��¨��اOرة

االأم����������ني ال������ع������ام  ل��������الأمم امل����ت����ح����دة وال�������دول�������ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة

ال�����ض��وري ال��ق��م��™   Aن���ه���اEا  ¤Eا ي��دع��و   Êي������راEاال ال��رئ��ي�����س  امل���وق���ف,   ‘ ت��¨��ري 

    كتبت �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« اليوم تقريرا 
اأمريكيا يدعى مع�سكر الن�سر يف  اأن مع�سكرا  ذكرت، 
اإال  االأي��ام،  هذه  وال�سكينة  بالهدوء  يتمتع  العراق 
اأن بع�س طلقات من الر�سا�س قد يقطع هذا الهدوء 
الع�سكرية  القاعدة  هذه  وتعد  واالآخ��ر.  احلني  بني 
االأمريكية هي القاعدة الرئي�سية للقوات االأمريكية 
  46،000 من  اأكر  فيها  ويقيم  العراق،  يف  املرابطة 

جندي و�سابط اأمريكي.
�سيكون  القادمة  القليلة  االأ�سهر  غ�سون  ويف      
التواجد االأمريكي يف هذه القاعدة تاريخا، و�سي�سل 
�سركات  و�ستقوم  جندي،   24000 اىل  اجلنود  عدد 
التي  االأمريكية  اخلدمات  و�سركات  ال�سريع  الطعام 
قامت بفتح فروع لها يف القاعدة الع�سكرية باإغالق 

مقارها على اأثر هذا التقلي�س بعدد القوات.
    وقال الكولونيل �سون ويل�سون، �سابط بال�سوؤون 
العامة للجي�س ويقيم بالقاعدة الع�سكرية منذ فرتة، 
اإن هذه القاعدة �ست�سري قريبا مدينة اأ�سباح خالية 
وكاأنها مل تكن يوما من االأيام قاعدة ع�سكرية تعج 

باالآالف من اجلنود واملعدات الع�سكرية الثقيلة.
الن�سر  ق��اع��دة  م��ن  الرتحيل  عملية  وت��وج��ه     
الع�سكرية االأمريكية ر�سالة مفادها اأن هذه العملية 
�ستكون خامتة االحتالل الع�سكري االأمريكي للعراق، 

حيث اأن ما يبقى من جنود لن يكون له تاأثري يذكر.
   ويقوم العميد اجلÔال براديل بيكر نائب القائد 
اإغالق  على  باالأ�سراف   25 امل�ساة  فرقة  لدعم  العام 
مكتبه يف القاعدة االأمريكية، وي�سف بيكر عمله يف 
ال�سهور القليلة القادمة مبن يكتب الف�سل االأخري من 

كتاب حرب ال�سنوات الثماين يف العراق.
العراق  يف   االأمريكية  الن�سر  قاعدة  زار  وقد     
على مدى ثماين �سنوات، عمر احلرب بالعراق كل من 
بيدن  جون  ونائبه  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�س 
الدفاع  ووزير  االبن  بو�س  جورج  ال�سابق  والرئي�س 
من  والعديد  رما�سفيلد  دونالد  ال�سابق  االأمريكي 

النواب االأع�ساء يف جمل�س ال�سيوخ االأمريكي.
الن�سر  ق��اع��دة  اأ�سبحت  ال�����س��ن��وات  ومب���رور     
للقوات  الر�سمية  القاعدة  االأمريكية  الع�سكرية 
االأمريكية، ومت ت�سيد م�ست�سفى خا�سا بها، وو�سعت 
كيلو   35 طول  على  م�سددة  حرا�سة  حتت  القاعدة 
ال�سائكة،  واالأ�سالك  اخلرا�سانية  اجل��دران  من  مرت 
كما مت تزويدها بالكهرباء عن طرق حمطة خا�سة 
القاعدة  حتتوي  كما  املع�سكر،  داخل  بنائها  مت  بها 
واحلدائق  كامل�سابح  للرتفيه  مرافق  على  الع�سكرية 

العامة.
االأكرية  اإن  بروك�س،  جريي  الكولونيل  وقال     
القاعدة  تكون  العراق  اإىل  ج��اءوا  اللذين  اجلنود 
مدينة  فهي  بالعراق،  �ساهدوه  ما  كل  هي  الع�سكرية 
اإال  اأ�سوارها  اأن يخرج خارج  متكاملة ال يحتاج املرء 

يف املهمات الع�سكرية اخلا�سة.
ي�ستبعد  الن�سر  مع�سكر  يف  املقيمني  اأن  غ��ري      
القوات  لكن  املع�سكر،  داخل  حمميون  فهم  اإ�سابتهم 
االأمريكية التي تخرج خارج املع�سكر يف دوريات قد 
ال تعود، كما اأن ال�سواريخ التي ت�سقط داخل املع�سكر 
اأو بالقرب منه قد ت�سيب اجلنود اأو تودي بحياتهم. 
ويف �سهر يوليو املا�سي قتل جنديان يف انفجار قنبلة 

على جانب الطريق عند نقطة تفتي�س قرب القاعدة 
الع�سكرية.

   ورغم وفاة الرئي�س العراق ال�سابق �سدام ح�سني 
اإال اأنه حا�سر يف كل ركن من املع�سكر، داخل ق�سوره 
املطلة على النهر، ويف اإحدى الزوايا ت�ساهد الكر�سي 
االأ�سد، وهو هدية  راأ�س  م�سند على هيئة  مع  الكبري 
من الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات، حيث 
كان يجل�س عليه �سدام، كما ال تزال �سور ولوحات 
حكمه  فرتة  اأب��ان  رفاقه  مع  �سدام  تظهر  جداريه 
اأية  دون  اجلمهوري  الق�سر  اأروق���ة  داخ��ل  معلقة 

ت�سويه لها.
االأمريكية  ال��ق��وات  ج��ن��ود  م��ن  بع�س  وق���ال     
املرابطة هناك، الذين حتدثوا �سريطة عدم الك�سف 
عن هوياتهم خوفا من غ�سب روؤ�سائهم، اإن الكثري من 
يت�سائلون  املنطقة. وهم  اأزهقت يف هذه  االأرواح قد 

عن جدوى كل هذا؟. 
االأوىل  باالأيام  اأفكر  عندما  اإن��ه  بيكر،  وق��ال      
وقبائل  �سيوخ  مع  التعاون  عمليات  اأتذكر  للحرب 
حمليني، الذين مت اتهامهم فيما بعد بالعمالة، وقد 
ن�سفت بيوت بع�سهم كما فقد اأحدهم اأحدى �ساقيه 

نتيجة انفجار مفخخ ب�سيارته.
    وي��راق��ب بيكر ه��ذه االأي���ام عمليات االإخ��الء 
يوما  خاويا  املكان  �سيكون  وكيف  الن�سر،  مع�سكر  من 
ت�سليم  و�سيتم  بالكاآبة.  �سعوره  عن  وعرب  يوم،  بعد 
القاعدة الع�سكرية اإىل احلكومة العراقية يوم 31 

من �سهر دي�سمرب القادم.  

تاميز«  النيويورك   « �سحيفة  كتبت      
�سبتمرب   9 اليوم  ال�سادر  عددها  يف  تقريرا  
2011 ذكرت، اإنه منذ �سنوات، يتم االحتفال 
ي�سم  عقودة  منذ  ميتد  بتحالف  باليفطات، 
و�سيارات  �سوارع  تزين  حيث  واإي��ران،  �سوريا 
�سور  وت��ط��رز  دم�����س��ق،  ال�سورية  العا�سمة 
اأحمدي جناد  االأ�سد وحممود  ب�سار  الرئي�س 

بالورورد والÔج�س. 
يف  هو  االآن  يبدو  كما  التحالف  اأن  اإال     
اإيران  الرئي�س  اأم�س  يوم  و�سار  توتر،  حالة 
العامل ورمب��ا غري  ق��ادة  اأخ��ر  اأحمدي جن��اد 
املتوقع، وهو يدعو الرئي�س االأ�سد اإىل اإنهاء 
القمع العنيف لالنتفا�سة التي تتحدى نظام 

حكمه ال�سمويل يف �سوريا. 
  وعندما اندلع الربيع العربي، حيث تغري 
الرابحة:  هي  اإي��ران  وب��دت  املنطقة،  نظام 
الرئي�س  االإقليمي  خ�سمها  تنحي  مت  حيث 
و�سوريا  ال�سلطة،  عن  مبارك  ح�سني  امل�سري 

احلليف االأكر اأهمية قد ت�سجعت. 
  اإال اأن املطالب ال�سعبية التي عمت �سوريا، 
النار  اإطالق  االأ�سد  قوات  االآن  توا�سل  وكما 
على املتظاهرين غري امل�سلحني، وجدت اإيران 
جبهتني:  على  تتال�سى  اأخذت  قد  فر�سها  اأن 
اخذت  العربية  للمقاومة  كحار�س  �سورتها 
االإقليمي  حليفها  اأن  اأهمية  واالأكر  تنحدر، 

اال�سرتاتيجي يواجه خطر االإطاحة به. 

   وحتى يف الوقت الذي اتهمت فيه اإيران 
�سيا�سة  لدعم  واملايل  املادي  الدعم  بتزويد 
ال�سد القمعية، اإال اأن اإيران كثفت من دعواتها 
اإ�سالح  واإىل  للعنف  نهاية  لو�سع  �سوريا  اإىل 
طهران  اأن  يبدو  وكما  ال�سيا�سية،  العملية 
تاأمل يف ترميم �سورتها، واإذا مت اال�ستجابة 

لها قد يكون من املمكن تعزيز مكانة االأ�سد. 
ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى �سبكة  م��وق��ع��ه    وح�����س��ب 
االنرتنيت قال اأحمدي جناد، اإن دول املنطقة 
ميكن اأن ت�ساعد �سعب وحكومة �سوريا لتنفيذ 
ويف  م�ساكلهما.   وحلل  جوهرية  اإ�سالحات 
حوار مع التفليزيون الربتغايل قال اأحمدي 
هو  اأب��دا  يكن  مل  الع�سكري  احل��ل  اإن  جن��اد، 

احلل ال�سحيح. 
يكون  ق��د  االأ���س��د  ح��ك��وم��ة  ان��ه��ي��ار  اإن     
االأغلبية  ذات  الإي��ران  ا�سرتاتيجية  �سربة 
اجل�سور  اأكر  يغلق  اأن  �ساأنه  ومن  ال�سيعية، 
اأهمية مع العامل العربي، ومن �ساأنه اأن يعزز 
من  و�سيزيد  االإقليميني،  من موقف خ�سومها 
العربية، وتركيا  ال�سعودية  تاأثري مناف�سيها، 
و�سوف  �سنية.  اأغلبية  ذات  دولتان  وكالهما 
اإىل  الرئي�سي  ممرها  اأي�سا  اإي���ران  تخ�سر 
لبنان لتزويد حزب اهلل بال�سالح، واأبعد من 
قوة  تكون  اأن  يف  طموحها  على  �سيوؤثر  ذلك 

اإقليمية اأ�سا�سية من ليفانت حتى باك�ستان. 
يف  فجاأة  نف�سها  وج��دت  اإي���ران  اأن  غري     

فايل  وقال  املتاري�س.  من  اخلاطيء  الطرف 

نا�سر اال�ستاذ يف جامعة تفيت�س وموؤلف كتاب 

النزاعات  �سرت�سم  كيف  ال�سيعة:  »نهو�س 

االأ�سد  �سورة  اإن  امل�ستقبل«،  االإ�سالم  داخ��ل 

واإن  تخف،  اأخ��ذت  قد  البطولية  للمقاومة 

اهلل.  وحزب  الإيران  بالن�سبة  م�سكلة  هناك 

واإنهما يحاوالن اإيجاد طريقة للح�سول على 

كعكتهما.

  مع ذلك يعتقد عدد من املحللني باأن اإيران 

قد حاولت اللعب على احلبلني، حيث دعمت 

الوقت  ويف  الو�سائل،  بكل  �سوريا  حليفتها 

جرت  التي  للثورات  دعمها  عن  عربت  ذات��ه 

االإيرانيون  يعترب  ور�سميا  اآخ���ر.  مكان  يف 

ورغم      1979 عام  لثورتهم  �سدى  الثورات 

جناد  اأحمدي  حكومة  قدمته  الذي  الدعم 

اإال اأن اإيران كما يعتقد بع�س املحللني، اأنها يف 

وقت ال ميكن فيه بالن�سبة لها جتاهل حجم 

وا�ستمرارية املظاهرات، واأنها قد اأ�سبحت من 

القوة بحيث يبدو من ال�سعوبة جتاهلها.  

   قال االأمني العام لالأ· املتحدة بان كي مون، اإن 
الدولة الفل�سطينية قد طال انتظارها. واأ�ساف االأمني 
كامربا  مبدينة  لل�سحافة  به  اأدىل  ت�سريح  يف  العام 
يعي�س  اأن  ميكن  حيث  دولتني  روؤي��ة  اإن  باأ�سرتاليا، 
االإ�سرائيليون والفل�سطينيون جنب اإىل جنب يف اأمن 

و�سالم ال زالت روؤية فعالة واأنا اأدعمها بالكامل. 
   واأعرب عن دعمه لقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة 
وذات �سيادة. ثم اأو�سح اأن تقرير قيام الدولة اأمر ال 
االأع�ساء  للدول  مرتوك  واأنه  العام  االأمني  اإىل  يعود 
ل��ت��ق��رر االع����رتاف ب��ه��ا اأو ع���دم االع�����رتاف. ودع��ا 
وجاءت  الق�سية.  ه��ذه  حلل  مميزة  مفاو�سات  اإىل 
ال�سلطة  اأطلقت  اأن  بعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ت�سريحات 

الفل�سطينية حملتها يوم اأم�س  
ومن  الفل�سطينية  بالدولة  االع��رتاف  اأج��ل  من     
اأجل االن�سمام اإىل االأ· املتحدة. وقد قررت االإدارة 
قرر  اإذا  الفيتو  املنق�س/  حق  ا�ستخدام  االأمريكية 

الفل�سطينيون املجيء اإىل جمل�س االأمن. 
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غالبية  الفري�سيدعت  نورالدين   - بروك�سيل 
االأوروبيني قادة االحتاد االوروبي اإىل االعرتاف 
علم  اأم�س  ف��ع  oر وق��ت  يف  الفل�سطينية،  بالدولة 
اىل  يدعو  االحت��اد  مقر  اأم��ام  عمالق  فل�سطيني 
اأعلنت  االث��ن��اء،  ه��ذه  يف  بفل�سطني.  االع���رتاف 
اىل  فل�سطني  ان�سمام  طلب  �ستدعم  انها  مو�سكو 
»انرتفاك�س«  االنباء  وكالة  املتحدة.ونقلت  االأ· 
فيتايل  املتحدة  اال·  لدى  الرو�سي  ال�سفري  عن 
اأي  م��ع  بالتاأكيد  »�سن�سّوت  ق��ول��ه:  ت�سوركني 
القول  من  يل  بد  ال  لكن  للفل�سطينيني،  اق��رتاح 
بل  االجت��اه.  هذا  يف  )للتحرك(  ندفعهم  لن  اننا 
انه  تتخذونه،  ق��رار  اي  يف  ندعمكم  اننا  نقول: 
والديبلوما�سي  ال�سيا�سي  اال�سرتاتيجي  خياركم 
املتحدة«. االأ·  اىل  الدخول  يف  رغبتم  ان   ...
ا�ستطالع  نتائج  اأفادت  ذلك،  غ�سون  ا�ستطالعفي 
»اآفاز« ان 86 يف املئة من  نظمته املنظمة العاملية 
االأملان يوؤيدون قيام دولة فل�سطينية، وان 71 يف 
املئة منهم يطالبون احلكومة االأملانية بال�سغط يف 
االأ·  يف  الفل�سطينية  بالدولة  االعرتاف  اجتاه 
الفرن�سيني  من  املئة  يف   82 ان  وا�سافت  املتحدة. 
يوؤيدون قيام الدولة الفل�سطينية، وان 59 يف املئة 
منهم يطالبون حكومة بالدهم بال�سغط من اأجل 
نتائج  واأظهرت  املتحدة.  االأ·  يف  بها  االع��رتاف 
اأن  و»ايفوب«  »يوغوف«  نفذته  الذي  اال�ستطالع 
71 يف املئة من الربيطانيني يوؤيدون اإقامة الدولة 
منهم  املئة  يف   69 يطالب  بينما  الفل�سطينية، 
اجتاه  يف  وال�سغط  بالتحرك  بالدهم  حكومة 
اجلمعية  جل�سة  خالل  الدولة  بهذه  االع��رتاف 
العامة لالأ· املتحدة.وبينما تدعو غالبية الراأي 
بدولة  االع��رتاف  اإىل  االحت��اد  االأوروب���ي  العام 
تزال  ال  االأع�ساء  ال��دول  مواقف  ف��اإن  فل�سطني، 
متباعدة، اذ ي�ساند نحو 8 دول ع�سوية فل�سطني 
ت�سم  قليلة  جمموعة  ب�سدة  عليها  تعرت�س  فيما 
واملجر.  الت�سيك  وجمهورية  وايطاليا  هولندا 
م�سروع  تنتظر  غام�سة  البقية  مواقف  تزال  وال 
القرار الذي �سيقدمه اجلانب العربي وردود فعل 

�ست�سّوت �سده  انها  اعلنت  التي  املتحدة  الواليات 
حملة  وتزامنت  االأم��ن.  جمل�س  على  عر�س  اإذا 
يف  العربية  ال��دول  م�ساورات  انطالق  مع  »اآف���از« 
القاهرة يف �ساأن ن�س م�سروع القرار الذي �سيعر�س 
و�سيوؤثر  املتحدة.  ل��الأ·  العامة  اجلمعية  على 
�سيجريها  ال��ت��ي  النقا�سات  يف  الن�س  م�����س��روع 
يف  �سرتا�سبورغ  يف  غد  ظهر  االأوروب��ي��ون  النواب 
الفل�سطينية.  بالدولة  االعرتاف  تداعيات  �ساأن 
واأكد م�سدر مطلع ل� »احلياة« اأن زعماء املجموعة 
�سيدعون  االوروب�����ي  ال��ربمل��ان  يف  اال���س��رتاك��ي��ة 
االحتاد اىل االعرتاف بالدولة الفل�سطينية.علم 
عمالقورفعت »اآفاز« اأم�س علمًا فل�سطينيًا عمالقًا 
املجل�س  بني  الواقعة  �سومان«  »روبريت  �ساحة  يف 
الرقم  عليه  كتب  االأوروبية،  واملفو�سية  الوزاري 
913117، وهو عدد االأوروبيني الذي وقعوا على 
العري�سة التي رفعت اإىل مكتب وزيرة اخلارجية 
اإىل  فيها  وي��دع��ون  اآ�ستون،  كاثرين  االأوروب��ي��ة 
املدير  الفل�سطينية.وقال  بالدولة  االع���رتاف 

الغالبية  »اآفاز« ريكن باتل: »عربت  التنفيذي يف 
واأملانيا  فرن�سا  يف  ال��ع��ام  ال���راأي  م��ن  ال�ساحقة 
الدولة  اقامة  يف  رغبتها  عن  املتحدة،  واململكة 
الفل�سطينية، ونهج م�سار جديد الإقامة ال�سالم يف 
ال�سرق االأو�سط، وهذا ي�سع زعماء هذه الدول اأمام 
و�سعوب  �سعوبهم  رغبة  مع  الوقوف  اإما  خيارين: 
فل�سطينية  دولة  اقامة  تدعم  اخرى  دولة   126
واقامة م�سار جديد لل�سالم، اأو الوقوف اىل جانب 
الدفع  يف  ت�ستمر  التي  املتحدة  الواليات  حكومة 
بالو�سع الراهن يف ال�سرق االأو�سط نحو مزيد من 
االأوروبي  االحتاد  زعماء  »ان  واأ�ساف:  التاأزم«. 
لعبوا دورًا حا�سمًا يف دعم حركات الربيع العربي 
ليبيا  من  واحلرية  بالدميوقراطية  طالبت  التي 
اىل م�سر، واالآن يجب على اأوروبا اأن تقوم بفعل 
اىل  والوقوف  الفل�سطيني،  لل�سعب  نف�سه  ال�سيء 

اجلانب ال�سحيح من التاريخ

     افتتحت اأعمال الدورة ال�ساد�سة وال�ستني 
�سفري  برئا�سة  املتحدة  لالأ·  العامة  للجمعية 
�سعادة  املتحدة  االأ·  لدى  ال�سابق  قطر  دولة 
ومت  الن�سر.  العزيز  عبد  ب��ن  نا�سر  ال�سفري 

تعيني اأع�ساء جلنة وثائق التفوي�س.         
   وحدد رئي�س اجلمعية يف خطابه االفتتاحي 
اأولويات الدورة اجلديدة وا�ستعر�س التحديات 
وقال  الراهن.  الوقت  يف  العامل  ي�سهدها  التي 
اإننا جنتمع اليوم يف  خماطبا الدول االأع�ساء، 
اأ�سحت  فقد  االأ·،  تاريخ  من  حا�سم  منعطف 
غري  حكمها  نظم  ت�سائل  العامل  عرب  ال�سعوب 
ت�سعى  وه��ي  ت�ستحق  مبا  املطالبة  من  خائفة 
اأ�سحت  فقد  البيئة  اأما  التغيري.  اإىل  جاهدة 
ترد ال�ساع �ساعني الإ�ساءة الب�سر اإليها ب�سل�سلة 
ال تنقطع من الكوارث الطبيعية فيما يبدو، مع 

ما ينجم عن ذلك من اأزمات اإن�سانية.
رئي�س  ق��ال  االقت�سادي  ال�سعيد  وعلى      

مير  العاملي  االقت�ساد  اإن  العامة،  اجلمعية 
اأزمة مالية منذ عهد الك�ساد الكبري مبا  باأعتى 
اجلهود  واإجها�س  العي�س  �سبل  بتقوي�س  يهدد 
واالزدهار.  النمو  حتقيق  اإىل  الرامية  العاملية 
فيه  ي��زداد  ال��ذي  العامل  اإن  الن�سر،  واأ���س��اف 
االعتماد املتبادل والرتابط يوؤكد احلاجة اإىل 
اإعادة النظر يف طريقة عمل االأ· املتحدة الأن 
االأجيال املقبلة �سوف ت�ساأل عما مت اإجنازه على 

�سعيد جميع تلك الق�سايا احلا�سمة.
العامة بع�س  رئي�س اجلمعية  وا�ستعر�س      
اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  الق�سايا  اأه��م 
ت�سوية  ومنها  وال�ستني  ال�ساد�سة  ال����دورة 
التاريخ  اإن  ال�سلمية.وقال  بالطرق  النزاعات 
ذلك  يف  مبا  ال�سلمية،  الت�سويات  اأن  اأثبت  قد 
جهود  طريق  عن  اإليها  التو�سل  يتم  التي  تلك 
اأقلها  احللول  من  للمنازعات  تثمر  الو�ساطة، 
كلفة واأطولها اأمدا. ويف عاملنا املعا�سر، اأ�سبحت 

احلاجة اإىل اإيجاد احللول ال�سلمية للمنازعات 
اأكر اأهمية واإحلاحًا من اأي وقت م�سى. ولهذا 
يف  الو�ساطة  )دور  مو�سوع  اقرتحت  ال�سبب 
هذا  العامة  للمناق�سة  امل��ن��ازع��ات(  ت�سوية 

العام.
     كما ي�سم جدول اأعمال الدورة ال�ساد�سة 
وال�ستني ثالث جماالت اأخرى هي اإ�سالح االأ· 
امل��ت��ح��دة، وت��ع��زي��ز ج��ه��ود احل��د م��ن ال��ك��وارث 
امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  لها،  والت�سدي 

واالزدهار العاملي.
فر�سة  هناك  اإن  اجلمعية،  رئي�س  وق��ال     
الراهنة،  التحوالت  ظل  يف  �سانحة،  فريدة 
املرحلة  اأن تكون  والعمل على  التغيري  لت�سكيل 
القادمة اأكر رحمة باأ�سد النا�س �سعفا، واأكر 

رخاء للمعوزين، واأكر رفقا بكوكب االأر�س.

بفل�ضطني  االعÎا±  م™  االأوروبيني  غالبية 
االوروبي  Oاال–ا مقر  اأمام  عمالق  وعلم 

املتحدة لالأمم  العامة  للجمعية  وال�ضتني  ال�ضاO�ضة  الدورة  اأعما∫   ìتتاaا
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وا�سنطن- ا ف ب -اأعلن الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما فجر اليوم اأن �سعي 
الفل�سطينيني للح�سول على االعرتاف بدولتهم يف االأ· املتحدة هو »انحراف« 
اوباما  النزاع.وقال  حل  اإىل  يوؤدي  ولن  االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  م�سار  عن 
لوكالة  مرا�سل  بينهم  باال�سبانية  الناطقني  ال�سحافيني  من  جمموعة  اأم��ام 
فران�س بر�س ان امل�سعى الفل�سطيني هو »انحراف عن امل�سار لن يحل امل�سكلة. 
هذه امل�ساألة لن حتل اال اذا تو�سل االإ�سرائيليون والفل�سطينيون اإىل اتفاق«.
الكثري من  نيويورك قد يجذب  �سيجري يف  »ما  ان  االأمريكي  الرئي�س  واأ�ساف 
االإ�سرائيليني  اأن  االأر�س طاملا  ما يجري على  لن يغري  ال�سحافة ولكنه  انتباه 
والفل�سطينيني مل يجل�سوا معا« حول طاولة املفاو�سات جمددا.وتابع »هذا هو 
موقفنا وهو مل يتغري«.ويعتزم الفل�سطينيون تقدË طلب االن�سمام بع�سوية 
كانوا  اأن  يعلنوا  مل  لكنهم  ايلول/�سبتمرب   20 يف  املتحدة  اال·  اىل  كاملة 
العامة. وان كان جمل�س االمن  ام اجلمعية  �سيفعلون ذلك عرب جمل�س االمن 
يتيح احل�سول على الع�سوية الكاملة اإال اأن ذلك �سيواجه بفيتو اأمريكي. اأما يف 
اجلمعية العامة فيمكن اأن يح�سل الفل�سطينيون على و�سع مراقب غري ع�سو 
مثل الفاتيكان، وهذا يتيح لهم االن�سمام اإىل منظمات مثل اليوني�سكو ومنظمة 
»الفل�سطينيني  اأن  الرئي�س االأمريكي  الدولية.واأكد  الفاو واملحكمة اجلنائية 
امتالك  بو�سعهم  �سيكون  املتحدة  االأ·  اعرتاف  على  بح�سولهم  انه  يعتربون 
و�سائل لل�سغط. اأنهم يعتزمون، كما اعتقد، الذهاب اإىل اجلمعية العامة. نحن 
)الواليات املتحدة( لي�س لدينا اإال �سوت واحد يف اجلمعية العامة، وبالطبع 
عليه  �سيكون  ملا  تبعا  الفل�سطينيني،  لدعم  امل�ستعدة  الدول  من  الكثري  هناك 
القرار«.واأ�ساف »هذا االأمر خمتلف جدا عن الذهاب اإىل جمل�س االأمن ، لقد 
�سبق يل وان قلت عالنية انه اذا طرح )هذا االأمر( على جمل�س االأمن فعندها 
العملية  نفوذنا على هذه  العامة  اوباما »يف اجلمعية  بقوة«.وتابع  �سنعار�سه 
اأي  ي��وؤدي  كي  املعنية  االأط��راف  جميع  مع  الت�ساور  �سنوا�سل  بكثري.  ا�سعف 
حترك يجري يف نيويورك اإىل اإعادة اإطالق عجلة املفاو�سات«.واأكد الرئي�س 
مفاو�سات  اإط��الق  على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  �سندعم  »نحن  االأمريكي 

مبا�سرة و�سنعار�س كل ما من �ساأنه اأن مينع ح�سولها

�’أ· �Ÿتë~ة J~عو �LE� ¤Eر�A –قي≤ حو∫ 
øªيd� ‘ ¿سا�fE’� äاcت¡اf�

    اأفاد تقرير بعثة االأ· املتحدة لتقييم اأو�ساع حقوق االإن�سان يف اليمن 
القوة  ا�ستخدام احلكومة  اإثر  واأ�سيب االآالف  باأن مئات االأ�سخا�س قد قتلوا 
الإخماد االحتجاجات. وذكر التقرير اأن املتظاهرين امل�ساملني املطالبني بحريات 
املميتة  بالقوة  قوبلوا  القانون  �سيادة  وباحرتام  الف�ساد  على  وبالق�ساء  اأكرب 
احتمال  من  البعثة  تقرير  وحذر  الدولة.   قبل  من  املتنا�سبة  وغري  املفرطة 
انزالق البالد اإىل هاوية احلرب االأهلية وما قد يرتتب على ذلك من خماطر 
لليمن والدول املجاورة واملنطقة باأكملها واملجتمع الدويل. ودعت اللجنة اإىل 
اإجراء حتقيق دويل م�ستقل وحمايد يف االدعاءات بارتكاب انتهاكات حلقوق 

االإن�سان يف اليمن.

�d©اŸ� Ωقبd� ‘ π©ر�¥
كتبت �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« افتتاحية يف عددها ال�سادر اليوم، تقول، 
اإن الوقت بداأ ينفذ بالن�سبة للواليات املتحدة والعراق ب�ساأن املوافقة على دور 
القوات االأمريكية التي �ستبقى بعد نهاية هذا العام، وتعتقد اأغلبية من القادة 
 31 بحلول  يتم  اأن  يجب  ال  الكامل  االن�سحاب  ب��اأن  واالأمريكيني  العراقيني 
دي�سمرب على النحو املن�سو�س عليه باالتفاق االأمريكي العراقي عام 2008، 

والذي مت يف عهد الرئي�س االأمريكي ال�سابق جورج بو�س االبن.
   اإال اأن التقارير ت�سري اإىل اأن حمادثات احلكومتني العراقية واالأمريكية 
ت�سري ببطء، ب�ساأن التو�سل اإىل اتفاق حول وجود قوات من اجلي�س االأمريكي 
يف  وتكمن  وا�سحة،  االن�سحاب  ترافق  التي  امل�ساكل  اأن   ويبدو  عملها.  ومهام 
اأن العراق لي�س م�ستعدا على الدفاع عن حدوده يف ظل هذه الظروف، ووقف 
عمليات تهريب االأ�سلحة واملقاتلني على طول خط  احلدود بني العراق واإيران، 
كما اأن القاعدة ال تزال ت�سكل خطرا كبريا على اأمن البالد خ�سو�سا الهجمات 

التي قامت بها يف االأ�سهر القليلة املا�سية التي اثبتت عنفها.
    كما اأن التوترات احلادة ال تزال قائمة مبنطقة كرد�ستان العراق وهي 
الظروف  هذه  ظل  يف  املتحدة  للواليات  وميكن  ذات��ي،  بحكم  تتمتع  منطقة 
طائفي،  �سراع  اأي  ن�سوب  ملنع  تتدخل  للم�ساعدة  قوة  على  تبقي  اأن  القا�سية 
كما اأن وجودها �سي�سمن تنفيذ مهمات ملكافحة االإرهاب �سد تنظيم القاعدة، 
واالأكر اأهمية بالن�سبة لالإدارة االأمريكية من وجهة م�ساحلها االإ�سرتاتيجية 
يف املنطقة هو اأن وجود قواتها تعترب �سمانة من اأن العراق �سيكون قادرا على 

احلفا® على ا�ستقالله من اجلانب االإيراين.
القوات  جميع  ب�سحب  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�س  تعهدات  ورغم      
اإن  قالوا،  اأمريكيني  م�سوؤولني  اأن  اإال   ،2011 عام  نهاية  بحلول  االأمريكية 
العراق مل يتقدم باأي طلب اإىل االآن. كما و�سعوا اللوم على احلكومة العراقية 
االإتئالفية اله�سة برئا�سة رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي، فال�سيد املالكي 
يعتمد على دعم حزب مقتدى ال�سدر ال�سيعي الذي يعترب عميال الإيران وقد 
هددت ميلي�سيات ال�سدر ب�سن حربا �سارية �سد القوات االأمريكية اإذا ما بقيت 
بالعراق، ويف الوقت ذاته قامت حكومة املالكي ببدء مفاو�سات مع م�سوؤولني 

اأمريكيني حول بقاء قوات اأمريكية من اأجل التدريب.
خطط  و�سع  حول  داخلي  �سراع  حالة  يف  االأمريكية  االإدارة  تزال  وال      
لبقاء قوات ترتاوح اأعددها ما بني 10000 اإىل 18000 جندي، لكن م�سوؤولني 
كبار يف البنتاغون اأكدوا معلومة يف االأ�سبوع املا�سي، على اأن العدد املقرتح من 
كيف  اأنه  يف  امل�سكلة  و�ستكمن  فرد.   3000 فقط  �سيكون  االأبي�س  البيت  قبل 
ميكن لهذا العدد ال�سئيل من القوات اأن تدافع عن نف�سها �سد التدخل االإيراين، 
و�سد وتنظيم القاعدة ناهيك عن القيام بعمليات مكافحة االإرهاب، وتدريب 
القوات العراقية.    وعندما طلبنا من البيت االأبي�س تف�سري قرار عدد القوات 
ال�سغري املقرتح، ردت االإدارة االأمريكية تقول، اإن املطلوب بالعراق يف الفرتة 
بعملها  ت�ستمر  اجلنود  من  حمدود  عدد  ذات  ع�سكرية  بعثة  وجود  القادمة 
اجلي�س  لدعم  مدرو�سة  خطط  �سوء  وعلى  وا�سحة  اأه��داف  وفق  العراق  يف 

العراقي، اإ�سافة اإىل تقدË التدريب والن�سح حول   امل�سائل االأمنية.

SCRAP
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االأمني العام لالأمم املتحدة يدعو اE¤ بدA املفاو�ضات بني 
الفل�ضطينيني واالE�ضرائيليني

  
اأعرب االأمني العام لالأ· املتحدة بان كي مون عن اأمله يف بدء املفاو�سات بني 
وليعي�س  الدولتني  روؤية  لتتحقق  الفور  واالإ�سرائيلي على  الفل�سطيني  اجلانبني 
دولة  وتقوم  واأم��ن،  �سالم  يف  جنب  اإىل  جنبا  واالإ�سرائيليون  الفل�سطينيون 

فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة.
ويف رده على اأ�سئلة وجهت اإليه عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي قال االأمني 
الوقت  الكافية يف  بالقوة  لي�س  املفاو�سات  لبدء تلك  املطلوب  الزخم  اإن  العام، 
الراهن، واأ�ساف، اإنه لالأ�سف اإن الزخم احلايل مل يحقق الكثري، ولكنني يف اإطار 
ع�سوية االأ· املتحدة يف اللجنة الرباعية اأعمل بجد على هذا ال�سعيد وقمت 
ببحث هذه امل�ساألة مع القادة يف البلدان العربية وقادة الدول الكربى. ومع قرب 
بدء اجتماعات الدورة اجلديدة للجمعية العامة فاأنا واثق من اأن قادة العامل 

الذين �سياأتون اإىل االأ· املتحدة �سيبحثون تلك الق�سية ب�سكل اأكر جدية.
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غربة نيوز - �سنعاء

االثنني  م�ساء   ، م�سلحون  اغتال   
املعار�سة  يف  الباارز  القيادي  جنل  
الك�سف  عقب  ع�سال  ح�سني  حممد 
ي�ستهدف  اغ��ت��ي��االت  خمطط  ع��ن 

قيادات ورموز املعار�سة .
و قالت تقارير اإخبارية اإن جنل  
اليمني  التجمع  ح��زب  يف  القيادي 
ل��الإ���س��الح امل��ع��ار���س وي��دع��ى عبد 
احلكيم حممد ح�سني ع�سال اغتيل 
من م�سلحني جمهولني قاموا باإطالق 
النار عليه يف منطقة �سوفان �سمال 
نارية  دراج��ة   Ïم على  من  �سنعاء 
التي  االغتياالت  �سيناريو  تكرر  .و 

دراجة   Ïم على  م�سلحون  ينفذها 
يف  اجلنوبية  املحافظات  يف  نارية 
ا�ستهدفت  التي   و  االأخ��رية  االآون��ة 
لكنها   ، وع�سكرية  اأمنية  ق��ي��ادات 
العا�سمة  يف  االأوىل  للمرة  حت��دث 
توتر  ت�سهد  منطقة  ويف   ، �سنعاء 
بني القوات املوالية للرئي�س �سالح و 
اأن�سار الزعيم القبلي �سادق االأحمر 
اأن  م��ن  اليمن  يف  خم��اوف  .وتخيم 
ال��ت��ي طالت  ت��ت��ح��ول االغ��ت��ي��االت 
املعار�سة  اأو  ال�سلطة  يف  قياديني 
اثر  متبادل  �سيناريو  اإىل  م��وؤخ��را 
بوادر  و  ال�سيا�سية  االأزم��ة  احتدام 

اندالع حرب اأهلية .

كتب / عبدالعامل احلميدي

ال�سالع  حمافظه  ابناء  ا�ستنكر 
له اجلندي  الذي تعر�س  االعتداء 
�سابط  قبل  من  اجل��ربي  /حممود 
/ يدعى  م��درع  االوىل  الفرقه  يف 
والذي  عقيد   برتبه  وهو  ال�سهاري 
ع��ل��ى اجلندي  االع���ت���داء  ب��ا  ق���ام 
 - ال�سالع  اب��ن��اء  اح��د   - اجل���ربي 
الفرقه  يف  واج��ب��ه  ت��اأدي��ه  اث��ن��اء 

�سباح اليوم االربعاء 

اىل  ابناءال�سالع  ت��واف��د  وق��د 
احلميدي  �سالح  ال�سحفي  م��ن��زل 
مبوقف  واخل��روج  ماحدث  لتدار�س 
خرج  امل�سكلة..وقد  ازاء  م��وح��د 
ومثقفني  م�سائخ  م��ن  املجتمعون 
واع��الم��ني ب��ق��رار م��وح��د مت��ث��ل يف 
مطالبني  االع��ت��داء  لذلك  ادانتهم 
قائد الفرقه االوىل ب�سرعة اتخاذ 
اعتبارة  للع�سكري  يعيد  م��وق��ف 
موؤكدين ان ماقام به العقيد ال�سهاري 
عيب كبري باقدامه باالعتداء على 

خالف  عن  له  ليعتذر  جاءه  �سخ�س 
املذكور  العقيد  فبادرة  بينهم  كان 
غفله..وقال  ح��ني  على  بال�سرب 
قائد  خم��اط��ب��ني  ال�����س��ال��ع  اب���ن���اء 
التي  الفرقه االوىل ان ال�سغوطات 
متار�س �سد املعتدى عليه كي يتنازل 
عي�سه  بلقمة  وتهديده  ق�سيته  عن 
وال  اخ��الق  وال  قانون  اليقره  ام��ر 
او  يثقون   انهم  اىل  منوهني  ع��رف 
حم�سن  علي  ب��ان  يعتقدون  ه��ك��ذا 
االحمر يعرف من هي ال�سالع ومنهم 

التاريخ  يجهل  نظنه  وال  رجالها 

و�سري االبطال  

ي�ستطيعون  انهم  اىل  م�سريين 

ممن  حقه  واخذ  ولدهم  اعتبار  رد 

عن  بعاجزين  ولي�س  عليه  اعتداء 

�سيحكمون  لكنهم  اوغرية  ال�سهاري 

قائد  ما�سيعمله  وينتظرون  العقل 

الفرقه ب�سان ان�ساف ولدهم..مامل 

فان لكل حدثا حديث-- 

النيويورك   « �سحيفة  كتبت       
ال�سادر  عددها  يف  تقريرا  تاميز« 
اأن  �سبتمرب 2011 ذكرت،  اليوم 13 
ال�سعي اإىل ا�ستثمار املكانة املتنامية 
لرتكيا، والتاأثري املتزايد عرب العامل 
ال��ع��رب��ي يف وق���ت اال���س��ط��راب��ات 
الهدف  ه��ذا  اأج��ل  وم��ن  االإقليمية، 
رجب  الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  ظهر 
اأردوغ������ان ي���وم اأم�����س االإث��ن��ني يف 
اإ�سرئيل  وا�سفا  امل�سري  التلفيزيون 

ب »طفل الغرب املدلل«. 
   وقد انطلق اأردوغ��ان يف جولة 
يقوم بها ت�سمل ليبيا وتون�س اإ�سافة 
بالربيع  ي�سمى  م��ا  ل��ب��ل��دان  مل�سر، 
تعزيز  اإىل  ي�سعى  فهو  ال��ع��رب��ي. 
�سهرته االإقليمية واإىل دعم مكانة 
تركيا ودورها كنموذج حمتمل للدول 
نحو  ب��ب��طء  تتجه  ال��ت��ي  العربية 
زيارته  جاءت  وقد  الدميقراطية. 
ثورات  فيه  قذفت  ال��ذي  الوقت  يف 
ال�سوؤال  اإث��ارة  نحو  العربي  الربيع 
يف  تاأ�س�س  الذي  القائم  النظام  عن 
ومن  االأخ���رية،  الثالثني  ال�سنوات 
غري  لل�سالم  اإ�سرائيل  ح��دود  بينه 
خا�س  وب�سكل  جريانها  مع  ال�سهل 

مع م�سر. 
   اإن تركيا التي كانت يف ال�سابق 

�سارعت  ق��د  الإ���س��رائ��ي��ل،  حليفة 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا ع���رب ال��ع��امل 
النظام  من  املزيد  – وقلبت  العربي 
العالقات  قل�ست  عندما  االإقليمي- 
وقامت  اإ�سرائيل  مع  الدبلوما�سية 
بطرد �سفريها يف بداية هذا ال�سهر 
االإعتذار  اإ�سرائيل  رف�ست  بعدما 
نفذتها  التي  القاتلة  غارتها  ع��ن 
�سفينة  ���س��د  ك���وم���ان���دوز  وح����دة 
احل�سار  ك�سر  حاولت  للم�ساعدات 
وحتى  غ��زة.  قطاع  على  املفرو�س 
من  االأخ���ري  غ�سبها  ا�ستعال  قبل 
ب��اأردوغ��ان  احتفي  ق��د  اإ�سرائيل. 
بال�سيا�سات  اللتزامه  املنطقة  عرب 
االإ�سالمية، وبالتعددية الد�ستورية 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
الهم  وق��د  الن�سطة،  االقت�سادية 
الذين  االإ���س��الم��ي��ني،  ال�سيا�سيني 
اأنف�سهم  ت�سويق  يحاولون  تقريبا 

ك«اأردوغان امل�سري«. 
اأية لقاءات  اإجراء    وحتى قبل 
افتتح  ق��د  بالقاهرة،  دبلوما�سية 
زيارته بظهوره يوم اأم�س االإثنني يف 
برنامج تلفزيوين �سعبي تقدمه منى 
ال�ساذيل، حيث قدمت �سريط فيديو 
عن �سريته الذاتية وباأ�سلوب ي�سبه 
)مقدمة  وينفري  اأوب���را  برنامج 

على  ال�سهري(  االأم��ري��ك��ي  ال��ربن��ا„ 
ال���ذي ال يحظى  ال��رج��ل  اع��ت��ب��اره 
يف  كبري  قطاع  اإع��ج��اب  على  فقط 
تركيا بل اأي�سا يحظى على اإعجاب 

قطاع كبري من العرب وامل�سلمني. 
  وب��دوره اأك��د اأردوغ���ان على اأن 
ت��رك��ي��ا، احلرية  ل��دول��ة  االأ���س��ا���س 
الثورات  عن  وحت��دث  والعلمانية. 
يتغري  ال��ع��امل  اإن  ق��ائ��ال،  العربية 
فيه  ���س��ت��ح��ك��م  ح��ي��ث  ن���ظ���ام  اإىل 
االأورب��ي��ون  ومل���اذا  ال�سعوب،  اإرادة 
واالأمريكيون هم وحدهم ينبغي اأن 
ي�ستحق  ال  ومل��اذا  بكرامة؟  يعي�سوا 
حياة  وامل�����س��ري��ون  ال�����س��وم��ال��ي��ون 

الكرامة؟. 
  وقد و�سل اأردوغان اإىل القاهرة 
ال�سفارة  اقتحام  م��ن  اأي���ام  بعد  يف 
االإ�سرائيلية، الذي و�سل اإىل درجة 
م�سر  بني  امل�سبوق  غري  التوتر  من 
مثله  ي�ساهد  مل  ال��ذي  واإ�سرائيل، 
توقيع  منذ  اأي  عقود  ثالثة  منذ 
وتزامنت  ديفيد.  كامب  اتفاقيات 
زيارته يف الوقت الذي يتواجد فيه 
قادة ال�سلطة الفل�سطينية بالقاهرة 
ومع  العربية  ال���دول  م��ع  للت�ساور 
الدبلوما�سيني الغربيني لتهيئة قرار 
الفل�سطينية  بالدولة  االإع���رتاف 

لدى االأ· املتحدة. 
اأردوغان يقدم نف�سه  اأن    ويبدو 
اإ�سرائيل،  �سد  للمواجهة  كمتحدث 
التي اطلق عنانها من خالل الثورات 
تركيا  اأن  و�سدد على  املنطقة.  عرب 
لن ترتاجع عن موقفها مع اإ�سرائيل 
ح��ت��ى ت��ع��ت��ذر االأخ����رية ع��ن مقتل 
اثناء  قتلوا  الذين  اأت��راك  ثمانية 
املياه  يف  احل��ري��ة  �سفينة  ح�سار 
الدولية. وقال، اإن اإ�سرائيل ال ميكن 

اأن تلعب بكرامتنا. 
تعزيز  اإىل  اأردوغ�������ان  ومل���ح    
ب��ني حركة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��احل��ة 
الفل�سطينية  وال�سلطة  ح��م��ا���س 
حممود  من  طلب  قد  باأنه  واأو���س��ح 
عبا�س مبرافقته مع ا�سماعيل هنية 
لزيارة قطاع غزة. وذكر اأن حممود 
عبا�س قد اأبلغه مبرافقته وقال اإنه 

ينتظر هذه الزيارة. 
ي�ستخدم  اأن  اأي�����س��ا  وح����اول    
رفع  اإىل  ال��ت��ل��ف��ي��زي��ون  يف  ظ��ه��وره 
م���زاي���ا وق��ي��م ال���ن���م���وذج ال��رتك��ي 
اإ�سالمية  دمي��ق��راط��ي��ة  ق��ي��ادة  يف 
والإدارة  ال�سعب،  الإدارة  راأ�سمالية 
يقدم  اأن  ودون  املال.  والإدارة  العلم 
هذه  اجن���زت  اإذا  ق���ال،  تفا�سيل 
امل�سائل الثالث �سوف حتقق الهدف.    

ال�سامية  املفو�سة  اأف����ادت       
حلقوق االإن�سان نايف بيليه باأن اأكر 
من 2،600 �سخ�س قد قتل يف �سورية 
منذ انالع االنتفا�سة ال�سورية قبل 
افتتحت  البيان  بهذا  اأ�سهر.  �ستة 
االأ·  ملجل�س   18 ال����دورة  بيليه 
املتحدة حلقوق االإن�سان الذي يتحذ 
من جنيف مقرا له. وحثت يف بيانها 
متر  التي  ال���دول  وق���ادة  حكومات 

على  وحت���والت   انتقالية  ب��ف��رتات 
النف�س،  �سبط  ممار�سة  ممار�سة 
ال�سلطة  بزمام  مي�سكون  من  وحثت 
يف تلك الدول على اتخاذ اخلطوات 
ال��الزم��ة مل��ن��ع ارت��ك��اب ج��رائ��م اأو 

اأعمال انتقامية.
    واأعربت املفو�سة ال�سامية عن 
االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  ب�ساأن  القلق 
يف ليبيا واليمن و�سوريا، وقالت، اإنه 

يف اأوقات التحوالت اأو اال�سطرابات 
يجب  النف�س،  �سبط  ممار�سة  يجب 
خالل  م��ن  ���س��واء  ال��ع��دال��ة  تنفيذ 
اأو  الوطنية  الق�سائية  االآل��ي��ات 
الدولية مبا يتوافق مع مبادÇ حقوق 
اليمن  يف  القانون.  و�سيادة  االإن�سان 
يواجه املتظاهرون، الذين يطالبون 
الف�ساد  وب��اإن��ه��اء  اأك���رب  ب��ح��ري��ات 
�سراعا  القانون،  �سيادة  وباحرتام 

فقتل  ال�سلطة  على  متزايدا  عنيفا 

ليبيا  ويف  االآالف.  واأ�سيب  املئات 

انتهاكات  ارتكاب  عن  تقارير  تظهر 

موجزة  اإع��دام��ات  ت�سمل  وح�سية 

ت��ن��ف��ذ ب����دون ات��ب��اع االإج�����راءات 

االأمر  اختفاء  وحاالت  ال�سرورية، 

الذي يثري القلق البالغ.

AضنعاU  ‘ ع�����ض��ا∫  ح�ضني  ع��ل��ي  امل��ع��ار���س   Êال���ربمل���ا ‚��ل  اغ��ت��ي��ا∫ 

طالبوا ب�ضرعة ان�ضا± ولدهم ورO اعتبار√
ا÷ربي ا÷ندي  على  الفرقه   ‘ �ضابط   Aاعتدا ي�ضتنكرون  ال�ضال™   Aابنا

امل������ن������ط������ق������ة  ‘ ال�������������Îك�������������ي  ال�������������������������دور 

امل���ف���و����ض���ة ال�������ض���ام���ي���ة ◊����ق����وق االEن���������ض����ان ت����وDك����د ع��ل��ى 
����ض���وري���ة  ‘ T���ض���î�������س   2,600 م������ن   Ì���������اأك م���ق���ت���ل 
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والوطن  حقوقهم  الب�سر  ي�ستلب  اأن  بالف�ساد  احلافلة  م�سريته  ط��وال  النظام  تعود   
�سيادته و ا�ستقالله وتطبع بعقلية الفيد وم�سادرة االنت�سارات وجتيريها يف االجتاه الذي 
عليها،  ويزيد  الطائ�سة  الرغبة  هذه  مينحه  ما  انتهازية  قوى  يف  ووجد  م�ساحله،  يخدم 

ليبقى �سيدًا م�سودًا على كل �سيء.
الوطن  لكان  لواله  واأنه  الوحدة  التاريخ يف حتقيق  ب�سكل �سارخ يف م�سادرة  جند هذا 
م�س�سى واالنف�سال قائمًا، وحتول احلزب اال�سرتاكي من �سريك اأ�سا�سي وقوي انتمى للوطن 
و�سحى من اأجل الوحدة � واقعا� حتول اإىل حزب مق�سي، خطر على الوحدة، مهيمنا عليه، 
بالكر�سي  النظام  تفرد  اأجل  من  ذلك  كل  والعمالة،  واخليانة  بالتاآمر  اتهم  حزب  واىل 
وجعل  الدميقراطية،  التجربة  يف  عميق  خلل  الإح��داث  والفاعلة  احلية  القوى  ودحر 
نتائجها مرهونة برغباته وتتحول من مك�سب متحقق يف« 22« مايو »90«اىل ديكور بعد 

حرب �سيف 1994م ..
اأهم منجز حتقق للوطن وثورته ووحدته، كل ذلك بدعم قوى  وهكذا جرى م�سادرة 
اإق�ساء ال�سريك الوحدوي مرتعًا لف�سادها ووجودها وتواجدها، وجرى  انتهازية راأت يف 
اأن  رغب  الذي  النظام  مبباركة  واال�ستثمارات  التنمية  عرقلة  يف  قبلها  من  حقيقي  تاآمر 
يكون هو الكل يف واحد، فلواله ال تنمية وال تقدم وال حياة وال وحدة وال انت�سارات، هي 
يف االأ�سا�س وهمية، بالنظر اإىل مقدرات وطن ومكا�سب وحدة عظيمة من حيث: اأن الوطن 

اليمني ميلك من الروات الطبيعية والب�سرية ما يجعله الرائد يف املنطقة.
ثروات زراعية، و�سمكية، ومعادن، وغاز، وبرتول، و�سياحية وموقع جغرايف وميناء...
الخ، كل ذلك جرى العبث به، وارتهن مل�سالح فئة حمددة على ح�ساب وطن و�سعب..وبعد 
�ساحب  بفعل  واخلري  بالرفاه  ينعم  الوطن  اأن  واملظل  ال�سال  اإعالمه  على  من  يحدثنا  اإذ 

الطلعة البهية وخمل�سيه.
ويف هذا ال�سياق التاآمري املتعدد االأوجه جرى التاآمر على �سريكه يف مواجهة انف�سال 
قوى  ليجازي  اأوداج��ه  انتفخت  وقد  الزعيم  وراأينا  اإال  الن�سر  حتقق  اأن  فما  )البي�س( 
الوحدة والن�سر جزاء)�سنمار( ويحمل عليهم بال هوادة بتهم التكفري واالإرهاب والتخلف 
والتطرف..الخ التقوالت التي توؤكد اأن هذا النظام مل يكن يف حياته خمل�سًا مرة واحدة 
ال لوطن وال ل�سعب قدر اإخال�سه لنف�سه، ويدرك هذا النظام جيدًا اأن تر�سيخ الوحدة كان 
لها رجالها واأهلها ويف املقدمة متامًا االإخوة يف احلزب اال�سرتاكي يف املحافظات اجلنوبية، 

الذين مل يقتنعوا باإعالن االنف�سال وكانت لهم طرقهم يف هزمية القوى الداعية له.
اإثر الن�سر الذي �سنعه رجال حقيقيون ولي�س النظام، الذي كاد  ومع ذلك جرى على 
اأن يقرتب من حافة اإعالن القبول باالنف�سال لوال رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.. 
نقول: جرى ممار�سة اإق�ساء واإلغاء وفيد يف اجلنوب وجرى فر�س القهر على ن�سف وطن 
الق�سية  املمار�سات  هذه  اإثر  على  وب��رزت  الدميقراطية،  دع��اوى  حتت  وغطر�سة  بغرور 

اجلنوبية واملطالب امل�سروعة التي �سم اإذنيه غرورًا وتعايل عنها.
تطرف  قوى  من  متتالية  واأزم��ات  اأمنية  خروقات  حدثت  التداعيات  هذه  اإثر  وعلى 
املعتدلة  االإ�سالمية  القوى  من  النيل  بهدف  ا�ستخباراتية،  بطريقة  ت�سويقها  مت  واإرهاب 
ويف املقدمة )التجمع اليمني لالإ�سالح( الذي تعر�س الأخطر موؤامرة تنال من الوطن قبل 
اأن تنال منه بدعوى اأن االإرهاب نتاجه ويتزعمه وكان الهدف ابتزاز هذه القوى وجعلها 
�سار  غطر�سته  وجه  يف  يقف  اأو  ينتقد  من  وكل  وعر�سًا  طواًل  ف�ساده  ميار�س  له،  مرتهنة 
العام،  ال�سعبي  من  تنطلق  جاهزة،  كانت  التي  التهم  اآخر  اإىل  خائنًا،  اإرهابيًا،  ظالميًا، 
بطريقة تخلو من امل�سوؤولية، وتك�سف عن نظام اأزمات بامتياز، اأكان من خالل الدفع اإىل 
وجود حراك يف اجلنوب، اأو اإرهاب يف اأبني وحمافظات اأخرى، اأو ق�سية �سعدة، وجميعها 
كانت نتاج نظام تاأزميي له منهجه املحكم يف هذا اجلانب والذي حتول من ملهاة على �سعب، 

اإىل ا�ستغالل قوى دولية تكافح االإرهاب.
لذلك كانت ق�سية �سعدة تلويح لل�سعودية بخطر قابل اأن ي�سلها لوال النظام ووجوب 
امل�ستوىل  امل�ساعدات  من  ملزيد  للغرب  ابتزاز  اإىل  حتولت  القاعدة  وق�سية  معه،  وقوفها 
عليها والتي حتولت من م�ساعدات ملكافحة االإرهاب، اإىل �سالح يوجه لل�سعب وملن ينادون 
باحلرية.. ومل يحدث اأن قوات مكافحة االإرهاب ا�سرتكت يف مواجهة واحدة �سد االإرهاب، 
رغم م�ساعدات الغرب الكبرية يف هذا اجلانب، بل على العك�س جرى قمع الثورة ال�سلمية 
يعني  مبا  واالإره��اب،  القمع  لنظام  امل�ساعدات  كل  وحتولت  ال�ساحات  يف  االأبرياء  وقتل 
نالت من  اأن ثمة م�سوؤولية اأخالقية يتحملها ا)لغرب واأمريكا( مبا قدموه من م�ساعدات 
ال�سعب وقمعت احلريات و�سادرت احلقوق وقهرت اأحالم وطموح جماهري.. ولعل الت�سدي 
التي  وقواها  الثورة  قوات  قبل  من  )زجنبار(  اأبني  حمافظة  يف  االإرهابية  للقوى  البا�سل 
اآزرت ووقفت اإىل جانب اللواء )25ميكا(، اأبرز دليل على اإدانة النظام الذي �سّلم )اأبني( 
لقوى التطرف ودفع باجتاه خلق )قاعدة( جرى التخطيط لها دومنا م�سوؤولية، خا�سة واأن 
الوقائع على االأر�س توؤكد بدقة اأن هزمية )القاعدة( يف )اأبني( كانت بفعل قوى الثورة 
�سد )القاعدة( ومن اأنتجها وهو النظام بهدف جر الوطن اإىل معارك تنال من طموحاته 
وا�ستمرار الف�ساد والناأي بنف�سه من مواجهة ا�ستحقاقات اأخواننا يف املحافظات اجلنوبية 
وبهدف خلق الفو�سى ملزيد من القمع حتت هذه الظاهرة� للقوى الوطنية االإميانية ومن 

اأجل ابتزاز دول املنطقة والدول )االأورو اأمرييكية( اأما اأموال تتدفق، اأو اإرهاب ينت�سر.
وهكذا جرى التالعب بوطن وجمتمع دويل مبزيد من �سناعة االأزمات، حتى اإذا ما مت 
الن�سر الكبري على القاعدة يف )اأبني( راأينا ذات النظام يعمل على �سرقة الن�سر ل�ساحله 
وهو اأبو امل�سائب كلها، يحدثك عن الب�سالة وهو من حاول خنقها وعن البطولة وهو من 
اإليها، ويثمن عاليًا امل�ساعدات ال�سعودية يف فك احل�سار على قوى البطولة وين�سى  اأ�ساء 
ويتنا�سى واجباته التي تقاع�س عنها يوم كان النداء عاليًا من اللواء )25ميكا( مب�ساعدته 
يف فك احل�سار عنه، وحينها كان النظام يلهو ويتفرج على ح�ساب م�سردين، واأرواح اأبرياء، 
و�سهداء، ثم بعدئذ � وقد انت�سرت قوى الثورة بوقفتها وموؤازرتها وت�سحياتها للق�ساء على 
االرهاب � نراه يهنÅ نف�سه وكل يهني االآخر، على الن�سر الذي ال ناقة له وال جمل فيه، 
بل كان قوى متخندقة �سد وطن، ونراه كعادته يريد �سرقة ن�سر القوى الوطنية الثورية 
لالإ�سالح  فعل  وكما  الوحدة،  ن�سر  �سرق  حني  لال�سرتاكي،  بالن�سبة  فعل  كما  الوحدوية 

والقوى الوطنية الوحدوية يف املحافظات اجلنوبية، التي رف�ست االنف�سال.
وطن،  اإرادة  م�ستلب  حريات،  قامع  انت�سارات،  �سارق  اأزم��ات،  منتج   .. النظام  هو  هذا 
اأن  اإال  له  ولي�س  اإرادت��ه  خارج  حتققت  لكونها  قهرته،  منجزات  عن  واأبواقه  ويحدثك 
طول  يف  جند  ال  ونحن  وازده��ار  مناء  وطن  عن  اأي�سًا  اأبواقه  ويحدثك  ل�ساحله  يجريها 
اليمن وعر�سه �سارعًا واحدًا اإال وهو مرقع وغري �سالح لعبور بني اآدم ما بالك مبركبات.. 

اإنه نظام من نكد وتعب وفو�سى واإدارة بالد باأزمات. 



ح��دث��ت امل���ف���اج���اأة.. ب��ل اأك����ر من 
اليمنية  املعار�سة   .. واح��دة  مفاجاأة 
اإىل تهنئة اجلي�س  ي�سابق بع�سها بع�سا 
يف  حتققت  التي  باالنت�سارات  وال�سعب 
احلرب �سد تنظيم القاعدة االإرهابي يف 
حمافظة اأبني ..هكذا.. مل تعد القاعدة 
» جمرد فزاعة ال اأكر« يختلقها النظام 

وال اأ�سل لها يف الواقع !! 
���س��ب��ح��ان م��غ��ري االأح������وال وحم���ول 
املعار�سة اليمنية من حال اإىل حال .. 
كانت القاعدة باالأم�س فزاعة .. كذبة 
ت�سغل  ال   .. مك�سوفة  اأمنية  ورق��ة   ..
كمية  قيمة  ت�ساوي  وال  فراغ  من  حيزا 
على االأر�س ..«هي غري فزاعة بيخوف 
ودول  اأمريكا  �سالح  عبداهلل  علي  بها 
�سادق  ال�سيخ  ق��ال  دون��ه��ا«  م��ا  اخلليج 

االأحمر ..
�سخيا  الهتار  حمود  القا�سي  وك��ان 
ال   « يطمئنهم  وهو  واأمريكا  الغرب  مع 
وجود للقاعدة يف اليمن .. ال ت�سكل وال 
حتى ع�سرة باملائة وميكن اأقل مما يقال 

ويهول النظام« ..
رئي�س  فقط  االأم�س  اإىل  كان  الهتار 
عنا�سر  م���ع  ال��ف��ك��ري  احل�����وار  جل��ن��ة 
القاعدة واملجموعات االإرهابية .. ومالأ 
اليمنية  »التجربة  حول  حديثا  الدنيا 
الفكري« وحا�سر يف ع�سرات  يف احلوار 
اهتدى  كيف  �سارحا  العاملية  العوا�سم 
يديه  ع��ل��ى  ب��ه��م  امل��غ��رر  م��ن  »االآالف« 

وتركوا  غري  ال  الفكري  احلوار  وبف�سل 
يحدث  مل  هذا  طبعا  وغريها،  القاعدة 
عتوا  زادوا  اأنهم  بعد  فيما  واكت�سفنا 

وعددا وعنفا..!
  هو االآخر قال فزاعة من جملة من 

قالوا ..
اليمنية  املعار�سة  اأط���راف  نافحت 
ممثلة يف تكتل اللقاء امل�سرتك وحلفاءه 
القاعدة  تنظيم  ح��ول  نظريتها  ع��ن 
كلمة  يف  خطورته،وتتلخ�س  ودرج���ة 
النظام  واأن  اأك��ر،  ال  »فزاعة«  واح��دة 
الأه���داف  امل�سكلة  ت�سخيم  يف  ي��ب��ال��غ 
املعار�سة  يف  ق���ادة  �سيا�سية،وي�سرح 
امل�سكلة  �سيحل  ال��ن��ظ��ام  رح��ي��ل  ب���اأن 

متاما)..(.
ال��ل��واء علي حم�سن  ل��ه��وؤالء  وان��ظ��م 
اجلي�س  يف  ان�سقاقا  قاد  الذي  االأحمر 
باإ�سقاط  امل��ع��ار���س��ة  م��ط��ال��ب  وت��ب��ن��ى 
�سالح،حيث  الرئي�س  ورحيل  النظام 
الت�سكيك  على  يومها  من  االأحمر  داأب 
االإرهابي  التنظيم  وخطورة  وج��ود  يف 
مكررا نف�س اتهامات املعار�سني للرئي�س 
و�سف  وم�����س��ت��خ��دم��ا  ون��ظ��ام��ه  ���س��ال��ح 

الفزاعة.
وبعد تعر�س الرئي�س �سالح ملحاولة 
اغتيال داخل دار الرئا�سة وخروجه يف 
رحلة عالجية اإىل العا�سمة ال�سعودية 
اإىل  االأح��م��ر  ال��ل��واء  حت��ول   ، الريا�س 
اإخوانه  واأبناء  الرئي�س  اأبناء  مهاجمة 

كان  القاعدة،كما  برعاية  لهم  واتهامه 
وكاأنها   ! هذا  قبل  الرئي�س  بحق  يقول 
اأنه  اأو  ال��وراث��ة،  بحكم  التهمة  تنتقل 
ميهد  تهمة،  جمرد  ولي�ست  نافذ،  حكم 
جامع  جمعة  ت�سبه  اأخ����رى  جلمعة 

النهدين؟!
ك�سفت  ويكيليك�س  ت�سريبات  لكن 
بامليول  حم�سن  للواء  االأمريكان  اتهام 
اجلهادية  اجلماعات  وتبني  القاعدية 
معها  وعالقات  �سالت  واإقامة  املت�سددة 
من  م�ستفيدا  متعددة،  ب�سور  ودعمها 
من�سبه  بحكم  وقوته  ونفوذه  �سلطاته 
الرجل  باعتباره  ال�سلطة  يف  ومكانته 

الثاين بعد الرئي�س �سالح مبا�سرة.
الت�سريبات  ك�سفت  نف�سه  ولل�سبب 
على  موافقة  وع��دم  اأمريكية  خ�سية 
العجوز  اجل���Ôال  مثل  �سخ�س  ت��ويل 

مقاليد احلكم يف اليمن بعد �سالح.
وبينما ت�سخر م�سادر النظام واحلزب 
واملن�سقني  املعار�سني  ك��الم  من  احلاكم 
موؤخرا عن ج�سد النظام،وترمي هوؤالء 
القاعدة  الت�سرت على  باتهامات  واأولئك 
النظام  �سد  معها  ال��ت��واط��وؤ  واأح��ي��ان��ا 
باجلذور  احلكومية،مذكرة  وال�سلطات 
ال��ع��ق��ائ��دي��ة امل�����س��رتك��ة ،وب��ال��ع��الق��ة 
والقيادي  االأحمر  اللواء  بني  اخلا�سة 
ال�����س��اب��ق ل��ل��ج��ه��ادي��ني ال��ع��ائ��دي��ن من 
الت�سعينيات من القرن  اأفغان�ستان مطلع 
تعززت  وال��ت��ي  الف�سلي  ط��ارق  املا�سي 

بامل�ساهرة..
والهتار  االأح��م��ر  ال��رج��ل��ني  اأن  اإال 
واملجتمع  الغرب  اإىل  بخطابهما  توجها 
النظام.  عن  ان�سقاقهما  عقب  ال��دويل 
القاعدة  ان��ت��ه��اء  للعامل  �سمنا  حيث 
النظام  رحيل  مبجرد  متاما  اليمن  يف 
ب��اأن  العاملي  املجتمع  طماأنة  وح���اوال 
االإره��اب��ي  للتنظيم  حقيقي  وج��ود  ال 
على  يذكر  خطرا  ي�سكل  مبا  اليمن  يف 

امل�سالح االأجنبية.
�سحفية  تقارير  اعتربته  م��ا  وه��و 
وم�سادر �سيا�سية يف حينه �سطحا مبالغا 

القاعدة  لورقة  موفق  غري  وا�ستخدام 
ال�سيا�سية  واملكايدة  املناكفة  بغر�س 
ال�سخ�سية  ومن باب ت�سفية احل�سابات 
. واآخرون ت�ساءلوا عن »الثقة« الزائدة 
�سفقة  يبذلون  وكاأنهم  ه��وؤالء  كالم  يف 
»الفزاعة«   - االآخ��ر  طرفها  وي�سمنون 

..؟!
�سهدتها  ال��ت��ي  االأخ����رية  االأح����داث 
التي  ال�سارية  واحل��رب  اأب��ني  حمافظة 
�سد  هناك  احلكومية  ال��ق��وات  ت�سنها 
جماميع  كانت  اأن  القاعدة،بعد  تنظيم 
ك��ب��رية م��ن امل��ق��ات��ل��ني امل��ت�����س��ددي��ن قد 
متكنت من اكت�ساح املحافظة ال�ساحلية 
عا�سمة  على  وال�سيطرة  اليمن  جنوب 
امل��ح��اف��ظ��ة م��دي��ن��ة زجن��ب��ار وط���ردت 
على  وا�ستحوذت  منها  املحلية  ال�سلطات 
توجه  ومعدات،قبل  واأ�سلحة  اأم���وال 
اإىل  ع�سكرية  وتعزيزات  كبرية  ق��وات 
املدينة لطرد املقاتلني ومالحقتهم حتى 

ال�ساعة واللحظة..
اإىل  النقا�س  اأع��ادت  االأح��داث  هذه 
والطعون  ال�سكوك  وتعاقبت  بدايته 
وم�سمون  ال��ف��زاع��ة  فر�سية  ب��اجت��اه 
حيال  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ع��ار���س��ة  ن��ظ��ري��ة 
ال���ق���اع���دة واجل���م���اع���ات االإره���اب���ي���ة 
ودوائ���ر  م�����س��ادر  املت�سددة،لتت�ساءل 
م�ستقبل  ح���ول  و�سيا�سية  اإع��الم��ي��ة 
ال�سراكة مع املجتمع الدويل يف احلرب 
املعار�سة  ت�سبح  اأن  بعد  االإره��اب  على 
لنظام  البديل  والنظام  ال�سلطة  ه��ي 

و�سلطة الرئي�س �سالح ؟!
وك��اأن  االآن  يتغري  كله  ه��ذا  اأن  غ��ري 
القوم ما مرت بهم يوما وال يف االأحالم 
�سارعوا  العك�س  »فزاعة«..على  كلمة 
اأو  وتكتالت  وقيادات  وجمال�س  اأحزابا 
بال�سفة ال�سخ�سية اإىل التهنئة واإزجاء 
بقيادة  »املن�سق«  للجي�س  التربيكات 
اليمني  اأوال..واجلي�س  االأحمر  اللواء 
اليمني  وال�سعب  ثانيا  اأب��ني  يف  املقاتل 
التنظيم  على  الكبري  الن�سر  بهذا  ثالثا 

االإرهابي امللعون »القاعدة«..!!!!
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اليوم  املهجر  ميانيو  تكتل  اختتم 
االأول  العام  امللتقى  فعاليات  اخلمي�س 
�سنعاء  يف  املنعقد  اليمنية  للجاليات 
جالية  اأج���ل  »م��ن  �سعار  حت��ت  وذل���ك 
مندوبني  ومب�ساركة   « موحدة  مينية 
عربية  دول����ة   21 يف  اجل��ال��ي��ة  ع��ن 
الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  واأوربية.و 
اأكد  ب�سنعاء  التغيري  �ساحة  يف  عقد 
اجلالية  ع���ام  اأم���ني  ال��ف��ق��ي��ه،  جن��ي��ب 
ال�سعبية،  ال�سني  بجمهورية  اليمنية 
اليمنية  للجاليات  العام  امللتقى  اأن 
تخدم  اإ�سرتاتيجية  ب��ق��رارات  خ��رج 
الداخل  يف  ال�سلمية  ال�سعبية  الثورة 
على  اخل���ارج  يف  اليمنيني  واملغرتبني 
ذكر  فيما  وال��ب��ع��ي��د.  ال��ق��ري��ب  امل���دى 
ائتالف  رئي�س  اجلليل،  عبد  الدكتور 
اأهم  اأمن���ن  ال�سني،  يف  ال��ث��ورة  �سباب 
القرارات التي خرج بها امللتقى حتويل 
تكتل ميانيو املهجر من كيان ثوري اآين 
حتتوي  م�ستقلة  مدنية  منظمة  اإىل 
دول  كل  يف  اليمنية  اجلاليات  اأبناء 
وت�سكل  ق�ساياهم  وتتبني  ال��ع��امل 
الثالث  الدولة  لوزارات  اأ�سا�سيًا  رافدًا 
وال�سياحة.     وال��ث��ق��اف��ة  »امل��غ��رتب��ني 
العام  امللتقى  يف  امل�����س��ارك��ون  ووق���ف 
االأحداث  اأهم  على  اليمنية  للجاليات 
امل�ستجدة يف ال�ساحة اليمنية، معربني 

اإدانتهم ال�سديدة ل�سيا�سة العقاب  عن 
النظام  بقايا  ميار�سها  التي  اجلماعي 
�سد ال�سعب اليمني وما يقومون به من 
افتعال لالأزمات االقت�سادية واملعي�سية 
ودان  لرتكيعه.  بائ�سة  حم��اول��ة  يف 
امللتقى  عن  ال�سادر  اخلتامي  البيان 
اجلماعية  االإب��ادة  بحرب  و�سفها  ما 
ل�سالح،  التابعة  القوات  ت�سنها  التي 
واأب��ني  تعز  يف  امل��دن��ني  ال�سكان  �سد 
واأرحب ونهم واحليمة مطالبًا الهيئات 
واملنظمات احلقوقية املحلية والدولية 
واإدراج  واإدانتها  اجلرائم،  تلك  بر�سد 
مرتكبيها �سمن قائمة جمرمي احلرب 
الوطن  داخ���ل  ق�سائيًا  ومالحقتهم 
تطلعات  عن  البيان  وع��رب  وخ��ارج��ه. 
للعودة  املهجر  يف  اليمنيني  املغرتبني 
العدل  ���س��اده  ال��وط��ن وق��د  اأر����س  اإىل 
و�سار  والتنمية،  وامل�ساواة  واحلرية 
بيئة  وي�سكل  وال�ستقرار  باالأمن  ينعم 
اآمنة لال�ستثمار، مثمنًا يف الوقت نف�سه 
امل�ساندة  والدولية  االإقليمية  املواقف 
عن  واملعربة  اليمن  يف  ال�سلمية  للثورة 
تطلعات وطموحات اأبنائه يف احل�سول 
على احلرية والعي�س الكرË،معاتبني 
انحيازهما  على  واأمريكا  ال�سعودية 
وخ��رج   . �سالح  ن��ظ��ام  لبقايا  الكلي 
من  بجملة  امل��ل��ت��ق��ى  م��ن  امل�����س��ارك��ون 

التاأكيد على �سرورة  اأهمها  التو�سيات 
واخلارجي  الداخلي  ال�سف  توحيد 
للثوار اليمنيني، وال�سمود يف ال�ساحات 
للثورة  امل��وؤي��د  اجلي�س  مع  والتن�سيق 
احل�سم  خيارات  ومناق�سة  بحث  ب�ساأن 
الفعل  ت�سعيد  اإىل  اإ�سافة  املطروحة، 
الوقفات  وموا�سلة  اخلارج  يف  الثوري 
م��ق��رات االأ·  اأم����ام  االح��ت��ج��اج��ي��ة 
وحتديدًا  ال���دول  و���س��ف��ارات  املتحدة 
تلك املنحازة اإىل بقايا النظام لت�سكيل 
نوع من ال�سغط عليها كي تعيد النظر 
كما   . اليمنية  الثورة  من  مواقفها  يف 
دعوا اإىل ت�سكيل جمل�س �سبابي موحد 
املوجودة  الثورية  املكونات  ي�سم كافة 

املهجر  ويكونليمانيو  ال�����س��اح��ات  يف 
متثياًل فيه كي ي�سبح املخول ال�سرعي 
الثائر  ال�سباب  الوحيد للحديث با�سم 
واالإ�سراف  املتابعة  م�سوؤولية  ويتوىل 
واأو�سى  ال��ث��ورة.  اأه��داف  تنفيذ  على 
اإعداد  ب�سرورة  امللتقى  يف  امل�ساركون 
وا�سحة  ت��واف��ق��ي��ة  روؤي����ة   Ëوت��ق��د
اأي خماوف  واإزالة  ما بعد �سالح  ليمن 
بذلك،  تتعلق  خارجية  اأو  داخلية 
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ك��اف��ة  م��ط��ال��ب��ني 
الثورية املختلفة  والوطنية واملكونات 
بالبدء يف مرحلة بناء الدولة املدنية 

احلديثة.

 ¢ jوØتH �Q�رb Q~سüj ídساüd� ¢�يFرd�
fاFبة Hتوbي™ �ŸباQOة �ÿليéية fياHة 
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تعيد   ن����ي����وز  غ����رب����ة 
ن�����������س�����رق�����رار رئ���ي�������س 
 )24( رق���م  اجل��م��ه��وري��ة 
مبا  ق�سى   2011 ل�سنة 

يلي :-
رئي�س اجلمهورية ..

على  االط��������الع  ب���ع���د 
د�����س����ت����ور اجل���م���ه���وري���ة 
امل��ادة  وخا�سة  اليمنية، 

)124( منه التي تن�س على اأن » يعاون رئي�س اجلمهورية يف اأعماله نائب 
الرئي�س وللرئي�س اأن يفو�س نائبه يف بع�س اخت�سا�ساته » .

 ونظرا ملا تقت�سيه امل�سلحة الوطنية العليا وحر�سا على التو�سل اإىل 
حل �سيا�سي لالأزمة ال�سيا�سية الراهنة ومبا يحفظ لليمن وحدته واأمنه 
ملبادرة  االأ�سا�سية   Çاملباد من  وانطالقا  االجتماعي  و�سلمه  وا�ستقراره 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومن اأجل و�سع اآلية تنفيذية 

مزمنة وملا من �ساأنه اإزالة عنا�سر التوتر ال�سيا�سي واالأمني ..
قرر 

هادي  من�سور  عبدربه  اجلمهورية  رئي�س  نائب  تفوي�س   )  1  ( م��ادة 
املوقعة  االأط��راف  مع  حوار  الإج��راء  الالزمة  الد�ستورية  بال�سالحيات 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  قدمتها  التي  املبادرة  على 
املبادرة  على  ذلك  بعد  والتوقيع  لتنفيذها  مزمنة  اآلية  على  واالتفاق 
نيابة عنا والبدء مبتابعة التنفيذ برعاية اإقليمية ودولية ومبا يف�سي 
اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة يتفق على موعدها وت�سمن انتقاال  اإىل 

�سليما ودميقراطيا لل�سلطة .
طرف  الأي  يجوز  وال  �سدوره  تاريخ  من  القرار  بهذا  يعمل   )  2  ( مادة 

نق�سه اأو اخلروج عليه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية .
�سدر برئا�سة اجلمهورية - �سنعاء بتاريخ 14 �سوال 1432 هجرية

املوافق 12 �سبتمرب 2011م .
علي عبداهلل �سالح
رئي�س اجلمهورية

 ∞bوd øªيd� عو~J ة~ëتŸ� ·’�
Úيf~Ÿ� ≈عل äاªé¡d�

حلقوق  املتحدة  اال·  لبعثة  تقرير  دعا 
اتخاذ  ���س��رورة  اىل  ال��ي��وم  اليمن  االن�����س��ان 
واحرتام  املدنيني  حلماية  فورية  اج��راءات 
ما  وم��واج��ه��ة  ال�سلمي  ال��ت��ظ��اه��ر  يف  احل���ق 
و�سفه التقرير بالو�سع االن�ساين املتدهور يف 

البالد.
اىل  احلاجة  على  اأي�سا  التقرير  و�سدد   

»حتقيقات دولية م�ستقلة وحمايدة« يف مزاعم انتهاكات حقوق االن�سان 
املتعلقة بحركة االحتجاج ال�سلمي يف اليمن منذ بداية هذا العام.

حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  مكتب  من  وفد  زيارة  اىل  التقرير  وي�ستند 
االن�سان اىل كل من عدن و�سنعاء وتعز يف الفرتة بني 28 يونيو و 6 يوليو 
فيهم  مبن  امل�سوؤولني  كبار  من  بالعديد  خاللها  التقى  اجل��اري  العام  من 
نائب الرئي�س وقادة االأحزاب ال�سيا�سية واأع�ساء الربملان وكذلك ممثلي 
املنظمات غري احلكومية واملحامني وال�سحفيني واالأطباء واملدافعني عن 

حقوق االن�سان و�سحايا االنتهاكات واأقاربهم.
العديد  فيه  يدعو  عاما  و�سعا  الحظت  البعثة  »ان  التقرير  يف  وجاء 
من اليمنيني �سلميا ملزيد من احلريات وو�سع حد للف�ساد واحرتام �سيادة 
املميتة من قبل  للقوة  متنا�سب  ا�ستخدام مفرط وغري  القانون يف مقابل 
الدولة حيث مت قتل املئات وتعر�س االآالف ال�سابات مبا يف ذلك فقدان 

االطراف«.
كما  ليال  املدينة  وق�سف  تعز  يف  الدبابات  ن�سر  التقييم  فريق  و�سهد 
الحظ اأي�سا اأ�سكاال من العقاب اجلماعي ما ي�سبب معاناة �سديدة لل�سكان 

املدنيني مبا يف ذلك تعطيل احل�سول على الوقود والكهرباء واملياه.
 وي�سري التقرير اىل »مزاعم ذات م�سداقية ب�ساأن االنتهاكات اخلطرية 
قتل  ذلك  يف  مبا  احلكومية  االأم��ن  قوات  ترتكبها  التي  االن�سان  حلقوق 
املدنيني واال�ستخدام املفرط للقوة واالحتجاز التع�سفي والتعذيب و�سوء 

املعاملة«.
االأم���ن احلكومية  ق���وات  م��ن احل���االت منعت  ع��دد  ان��ه يف  وا���س��اف   
اىل  االأطباء  اأو  امل�ست�سفيات  اأو  اجلرحى  اىل  الو�سول  من  املتظاهرين 
جانب تقارير تفيد باأن قوات االأمن اأطلقت النريان على �سيارات اال�سعاف 

يف اأكر من منا�سبة.
�سحيح  ب�سكل  مدربة  تكن  مل  االأم��ن  ق��وات  اأن  اىل  التقرير  ويخل�س 
القانون  مبوجب  اليمن  اللتزامات  االمتثال  يف  وظائفها  الأداء  جمهزة  اأو 

الدويل حلقوق االن�سان.
كما تلقت البعثة تقارير عن تعر�س العديد من االأطفال للعنف املتطرف 
واالعتقال  والتعذيب  بالغاز  واالختناق  واال�سابة  القتل  ذلك  يف  مبا 

التع�سفي والتجنيد من قبل قوات االأمن.

Òلµتæة مæj~م  ‘ º©£م
 hم£©H ‘ ºاJر�سو¿ dلبي™ 
�’üJسا∫  - d� ~©H�ساعة �d©ا�سرة Uسباحا 
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اليمن ميل∂ z18,6 تريليون قدم مكعب كاحتيا• من 
ال¨از الطبيعي وا�ضت¨اللة �ضيحق≤ NOل كبري له

 
ك�������س���ف���ت وث��ي��ق��ة 
ر�سمية اأن اليمن متتلك 
من  كبرية  احتياطات 
تزيد  الطبيعي  ال��غ��از 
عن 18،6 تريليون قدم 
�سيحقق  والتي  مكعب، 
ا���س��ت��غ��الل��ه��ا ع��وائ��د 
للبالد،  منا�سبة  مالية 
ف�سال عن فر�س العمل 
للكوادر  �ستتوفر  التي 
اليمنية يف هذا القطاع 
املت�سابكة  والقطاعات 
نقله  ما  معهóح�سب 

.óاالقت�سادي « Zawya.com « موقع
واأو�سح املوقع اأن اخلطة اخلم�سية الرابعة اأكدت اأن �سعف الطلب 
واملناف�سة يف االأ�سواق االإقليمية والدولية للغاز والبنية التحتية غري 
املنا�سبة قد اأدى اإىل اإعاقة تطوير االحتياطات الغازية الطبيعية يف 
اليمن خالل الفرتات املا�سية، حيث بداأ التفاو�س حول م�سروع اإنتاج 
الغاز الطبيعي منذ عام 1992م، واأ�ستمر حوايل 13 عامًا، اإىل اأن مت 
امل�سال  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقيات  على  التوقيع   2005 �سبتمرب  يف 
طويلة االأجل ملدة 20 عامًا، بني ال�سركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سال 
وكل من املوؤ�س�سة الكورية للغاز »كوجاز« و�سركة �سوي�س لتجارة الغاز 
الطبيعي و�سركة توتال للطاقة والغاز. ومت بالفعل البدء باالأعمال 

االإن�سائية والتنفيذية. 
ويف ذات ال�سياق اأ�سار املوقع اإىل اأنه مت االنتهاء من ت�سييد امل�سروع 
الغاز  اأ�ستمل على ت�سييد وبناء معملني لت�سييل  اال�سرتاتيجي والذي 
حمافظة  بلحاف  ميناء  يف  ال�سنة  يف  طن  مليون   6،7 ب�سعة  الطبيعي 
�سبوة على البحر العربي مع املرافق التابعة ومد خط اأنبوب من منبع 
اإنتاج الغاز بقطاع 18 ماأرب اإىل ميناء بلحاف بطول 320كم وبتكلفة 

اإجمالية للم�سروع قدرها 4،5 مليار دوالر

املعار�ضة اليمنية توDكد وUضو∫ مدرعات 
ع�ضكرية �ضعوOية Oعما لقوات Uضالح

 

م�سادر  عن  نقال  االأرب��ع��اء  معار�سة  مينية  اإع��الم  و�سائل  اأف��ادت 
املدرعات  من  رت��ل  و�سول  عن  اليمنية   Åاملوان اأك��رب  ع��دن  ميناء  يف 
الرئي�س علي  مل�ساعدة قوات نظام  �سعودي  الع�سكرية ودعم ع�سكري 

عبد اهلل �سالح يف قمع واإجها�س الثورة اليمنية.
املدرعات  �ساهدوا رتال من  �سهود عيان  ان  املعار�سة  واأكدت م�سادر 
قبل  اليمن  بها  زودت  ان  لل�سعودية  �سبق  التي  اجلديدة،  الع�سكرية 
مبنطقة  الواقع  الن�سر  مع�سكر  اإىل  عدن  ميناء  تغادر  وهي  اأ�سهر، 

العري�س باأطراف مدينة خور مك�سر و�سط عدن.
واأ�سافت امل�سادر ان الدعم هو عبارة عن اآليات ومدرعات ع�سكرية 
قيام  منذ  اليمن  اىل  ت�سل  التي  نوعها  م��ن  الثانية  الدفعة  وه��ي 

االإحتجاجات.
املعارك  ح�سم  من  فقط  واحد  يوم  قبل  اجلديدة  الدفعة  وو�سلت 
الدائرة بني القوات احلكومية وعنا�سر تنظيم القاعدة منذ اأ�سهر يف 

مدينة زجنبار املجاورة لعدن.
ومل ي�سدر اأي نفي اأو تاأكيد ر�سمي حول معلومات املعار�سة بخ�سو�س 

الدعم الع�سكري ال�سعودي.

ع�سر �سنوات مرت على هجمات 
الواليات  على  ايلول/�سبتمرب   11
ال�سبب  ك��ان��ت  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
على  احل��رب  وا�سنطن  اع��الن  يف 
حربني  و�سن  »االره��اب«،  ماي�سمى 
واعتقال  والعراق،  افغان�ستان  يف 
اآالف امل�ستبه بتورطهم يف ان�سطة 
ارهابية من العرب، �سواء من كانوا 
يعي�سون يف الواليات املتحدة او من 

كانوا يقيمون يف البالد العربية.
عربيني  ���س��اب��ني  اىل  حت��دث��ن��ا 
غريت احلرب على االرهاب جمرى 
من  ع���اين  منهما  ك��ل  ح��ي��ات��ه��م. 
تورطه  يف  االم��ن  اجهزة  ا�ستباه 
ثبت  وكالهما  ارهبية،  بان�سطة 
كليهما  ان  غ��ري  مت��ام��ا،   Çب��ر ان��ه 
ب�سبب  لالبد  حياته  جمرى  تغري 
جتربته مع احلرب على االرهاب.

 حممد، 28 عاما، من اليمن
ع��ن��دم��ا ب��ل��غ��ت م��ن ال��ع��م��ر 21 
اإىل  اليمن  وطني  عن  رحلت  �سنة 
بي  ا�ستقر  للعمل.  ال�����س��ع��ودي��ة 
وعملت  الق�سيم،  اإقليم  يف  املقام 
يف �سركة اإعالمية تنتج االأ�سرطة 
والرتفيهية،  الدينية  واالأف���الم 
م���ا يجري  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��ا  وك��ن��ت 
اجلهاد  ق�سايا  م��ن  ال��ع��امل  ح��ول 
اأن  اعلم  اأن��ن��ي  حيث  واالإره����اب، 
ا�سا�سا  اأ�سبحت  االإره���اب  ق�سايا 

مرتبطة بامل�سلمني.
اث��ن��اء عملي،  يف اح��د االي���ام، 
اقرا�س  اح��د  اأح��ده��م  اأع��ط��اين 
اأق��وم  لكي  امل��دجم��ة  الكمبيوتر 
فتحته  وحني  منها،  ن�سخة  بعمل 
وج��دت��ه ع��ب��ارة ع��ن م��ل��ف، يبلغ 
ي�ستمل  �سفحة،  األ��ف  ي��ق��ارب  م��ا 
ع�سكرية  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ع��ل��ى 
الكثري  فيها  اأفغان�ستان  يف  اأقيمت 
وطريقة  القتالية  املعلومات  من 
االأ�سلحة  اأنواع  خمتلف  ا�ستخدام 
وحتى  امل�سد�س  م��ن  وتركيبها، 
ومعلومات  الكيماوية،  االأ�سلحة 
االأ�سلحة  اأ���س��ا���س��ي��ات  اأو  اأول��ي��ة 
النووية. حينها اطلعت فقط على 
ما يقارب خم�س �سفحات من ذلك 
جانبًا  القر�س  تركت  ثم  امللف، 

ومل اأعره اأي انتباه الحقا.
 مرت االيام، وذهبت ايل اليمن 
معي  واأخ���ذت  ق�سرية،  زي���ارة  يف 
الكمبيوتر اخلا�س بي وجمموعة 
اأج��ازت��ي  انتهت  االق���را����س.  م��ن 
ويف  ال�����س��ع��ودي��ة،  اإىل  وع�����دت 
اليمنية  احل��دود  تفتي�س  نقطة 
�سابطان  ا�ستوقفني  ال�سعودية 
�سعوديان، واأخرباين اأنه �سوف يتم 
واالقرا�س  الكمبيوتر  احتجاز 
اأ�سبوعني  نحو  وب��ع��د  لفح�سها. 
االإعالم  وزارة  من  ات�ساال  تلقيت 
احل�سور  مني  وطلبوا  بالق�سيم، 

الأ�ستالم الكمبيوتر.
مبني  ايل  ذه��ب��ت  ال��ف��ور  على   
وقابلت  اجلهاز،  الأ�ستلم  ال���وزارة 
املدير العام ومعه ثالتة ا�سخا�س. 
االأ�سئلة  بع�س  امل��دي��ر  ���س��األ��ن��ي 
ال�سخ�سية، ثم طلب مني اأن اأذهب 
الذين  ال��ث��الث��ة  اال���س��خ��ا���س  م��ع 
االإجراءات  بع�س  لعمل  معه  كانو 

القانونية.
 خرجت معهم يف �سيارة خا�سة 
و�سلت بنا اإىل مبنى م�سور مل اأكن 
اعرفه. و�سعوين بغرفة ال يوجد 
بها اأحد ثم بعد قليل جاء اأحدهم 
وو�سع القيود على يدي وتركوين 

هناك يوما.
وو�سعوا  ج��اوؤا  الثاين  اليوم  يف 
وقاموا  رجلي  على  اأخ��رى  قيودا 

ثم  عيني،  على  ع�سابة  بو�سع 
اأخر،  مكان  اإىل  ب�سيارة  اأخ��ذوين 
�سغرية.  غرفة  اإىل  اإدخ��ايل  ومت 
فتحت عيني الأجد نف�سي يف زنزانة 
�سجن يبدوا اأنه جديد. وجدت يف 
تلك الغرفة فر�سا �سغريا وحماما 
للو�سوء لي�س به مكيف اأو مروحة 

رغم �سدة احلر.
 تركوين هناك ملدة يومني، ويف 
اإىل  ا�ستدعائي  مت  الثالث  اليوم 
مكتب املحقق وبداأ التحقيق باأ�سد 
وتاريخ  تاريخي  التفا�سيل:  واأدق 
اىل  وما  وعملي  واأج��دادي  اآبائي 

ذلك.
القاعدة  يف  راأي���ي  ع��ن  �ساألني 
ال  لهم  قلت  11�سبتمرب:  واحداث 
اأوافق على اأي تفجريات لالأمنيني، 

�سواء يف امريكا اأو يف ال�سعودية.
التدريبات  ملف  ع��ن  �ساألني   
احد  على  ك��ان  ال��ذي  الع�سكرية 
فاأخربته  الكمبيوتر،  اق��را���س 
االنرتنت  يف  ك��غ��ريي  مطلع  اأن��ن��ي 
اليوم  ومهتم مبا يح�سل يف العامل 
على  احل���رب  ي�سمى  م��ا  خ��ا���س��ة 
االإرهاب والقاعدة، وال عالقة يل 

مبا ورد بهذا امللف.
 ا�ستمرت التحقيقات ملدة ع�سرة 
اأيام، ثم مت نقلي ايل زنزانة اخري 
اأمر االإف��راج. ولكن مع  حتى جاء 
اأم��ر االإف���راج ج��اء اأم��ر الرتحيل 
بريئًا  كنت  اإذا  للمحقق  فقلت 
فلماذا الرتحيل؟ قال يل هذا هو 
النظام املتعارف عليه: املتهم يظل 
ترحيله  يتم   Çوال��رب ال�سجن  يف 

خارج البالد!
 ح��ي��ن��ه��ا رف�����س��ت اخل�����روج من 
اأن  امل��ح��ق��ق  م��ن  وط��ل��ب��ت  ال�سجن 
يلتم�س يل العذر باأنني ال اأ�ستطيع 
اعتقايل  ب�سبب  لليمن  ال��رج��وع 
طلب  يف  ذكرتها  ع��دة  والأ���س��ب��اب 
خا�س مكتوب اإىل االإمارة اخلا�سة 

باملنطقة.
تظاهرت  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  يف   
ب���االإغ���م���اء ون���زي���ف ال�����دم، ومت 
ووج��دوا  امل�ست�سفى  اإىل  اإ�سعايف 
اإب���الغ  م��ع��ي م��و���س ح��الق��ة، ومت 
االإمارة مبحاولة االنتحار. جاءت 
وبعدها  لل�سجن  تفتي�س  جلنة 
قاموا برتحيلي فورًا اإىل الريا�س 
ب�سيارة خا�سة ب�سرطة اجلوازات 
اجل���وازات  ل�سجن  ت�سليمي  ومت 
ع�سرة  هناك  وجل�ست  بالريا�س، 
اأي����ام ح��ت��ى م��وع��د رح��ل��ت��ي اإىل 

اليمن.
 و�سلت اإىل اليمن وكنت خائفًا 
من اأن يتم اعتقايل. مل يكن هناك 
وخرجت  اعتقال  اأو  ا�ستباه  اأي 
هذه  ولكن  م�سكالت.  اأي��ة  ب��دون 
لالبد،  حياتي  غريت  التحقيقات 
ال�سعودية،  يف  اقامتي  فقدت  فقد 
وفقدت وظيفتي، وبعد عودتي اىل 

اليمن بقيت عاطال نحو �سنتني.
وك��ل ه��ذا رغ��م ان��ن��ي مل افعل 
�سيئا على االطالق، فقط ا�ستبهت 
ب�سبب  ال�سعودية  ال�سلطات  ب��ي 
احد  على  ب��ه  يل  الع��الق��ة  ملف 

اقرا�س الكمبيوتر املدجمة.
�سعيد 29 عاما، من ال�سعودية

املتحدة  ال���والي���ات  ايل  ذه���ب 
درا���س��ي��ة،  بعثة  يف  االم��ري��ك��ي��ة 
مدينة  يف  احل����ال  ب��ي  وا���س��ت��ق��ر 
 Ïبو�س بجامعة  التحقت   .Ïبو�س
اجلاليات  علي  ه��ن��اك  وت��ع��رف��ت 
وا�سرتكت  واال�سالمية،  العربية 
م����ع اجل���ال���ي���ة اال����س���الم���ي���ة يف 
الرحالت  مثل  االن�سطة  بع�س 
االن�سطة  من  وغريها  الرتفيهية، 

االجتماعية
يف احد االيام رتبت مع خم�سة 
ا����س���دق���اء رح��ل��ة داخ��ل��ي��ة ايل 
ا�ستيقافنا  املطار مت  نيويورك. يف 
اعتقاد  وبح�سب  الن��ن��ا،  جميعا، 
ال�سلطات االمريكية، مت اال�ستباه 
اخذونا  ارهابية.  ان�سطة  يف  بنا 
يف  الداخلية  امل��ك��ات��ب  اح��د  ايل 
معنا  التحقيق  مت  وهناك  املطار، 

كل واحد علي انفراد.
االف��رج  مت  �ساعات  ب�سع  بعد 
عن اربعة منا، وبقيت انا و�سديق 
اخر قيد االحتجاز. عندما �ساألنا 
مازالوا  انهم  لنا  قالوا  ال�سبب  عن 
يبحثون عن بع�س املعلومات. وبعد 
اربع �ساعات جاء �سخ�سان غري من 
ال�سابقة.  امل��رة  يف  معنا  حققوا 
وعن  الكامل  ا�سمي  ع��ن  �ساألوين 
اي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب   11 ه��ج��م��ات 
مرتبطة  وان�����س��ط��ة  وال��ق��اع��دة 

باالرهاب.
النه  م�سدق  وغري  خائفا  كنت 
مل تربطني اية عالقة بالقاعدة 
ولي�س لدي اية �سلة بهذا التنظيم 
ال من قريب وال من بعيد. �ساألتهم 
يل  قالو  �سدي؟  ادل��ة  لديكم  هل 
ومازلنا  معلومات  لدينا  ولكن  ال، 
لي�س  ان��ا  لهم  قلت  منها.  نتحقق 
ب��ال��ق��اع��دة،  ع���الق���ة  اأي  ل����دي 

والي�سرفني ان انتمي لهم. رد عليا 
ال�سابط وقال نحن من يحدد ذلك 

ولي�س انت.
التحقيق  من  �ساعات  ثالث  بعد 
غري املجدي، النني كنت على يقني 
ان هناك خطاأ وا�سح، طلبت منهم 
واهلي.  �سفارتي  مع  اتوا�سل  ان 
بذلك  �سيقومون  انهم  يل  ق��ال��وا 

عندما يرون الوقت منا�سبا.
عن  و�ساألوين  التحقيق  ا�ستمر 
ا�سماء معينة، فقلت لهم ال اعرف 
بهم  تربطني  وال  اال�سماء  ه��ذه 
كانت  كلها  اال�سئلة  �سلة.  اي��ة 
تتعلق بالقاعدة وا�سخا�س، ح�سب 
هجمات  يف  ���س��ال��ع��ني  ت��ق��دي��ري، 
�سبتمرب او لهم �سلة بها. قلت لهم 
انني �ساهدت هجمات �سبتمرب عرب 
العامل  مثل  التليفزيون  �سا�سات 
كله، وانا برÇ ولي�س لدي اأي تهمة 
وانتم تهدرون وقتكم ووقتي بدون 

اية مربر.
ان  ا�ستطيع  ومل  م��ن��ه��ارًا  كنت 
ا�سيطر علي نف�سي، وبداأت اتع�سب 
 »Çانا بر« »Çوا�سرخ واقول »انا بر
كل  و  الدن   Í��ب عالقة  يل  لي�س 
عنها.  يتحدثون  التي  اال�سماء 
قلت لهم انني طالب ادر�س وامار�س 

حياتي الطبيعية.
جاء  اخري  �ساعات  خم�س  بعد 
رجل بلبا�س عادية ومالحمة تدل 
على انه عربي. حتدث معي وقال 
وقال  ايقافك،  على  نتاأ�سف  نحن 
ان بامكاين ان اآخذ جميع امتعتي 
وقتها  الوعي  فقدت  فورا.  واغادر 
وعلي  وال�سيق،  االعياء  �سدة  من 
امل�ست�سفي،  ايل  نقلي  مت  اث��ره��ا 
وهناك عوملت معاملة ح�سنة من 
مت  �ساعات  ب�سع  وبعد  اجلميع، 

اخالء حال �سبيلي.
اثرث يف حياتي هذة التحقيقات 
كوابي�س  م��ن  اع���اين  كنت  حيث 
من  »ع��ق��دة«  ل��دي  وا�سبح  ليلية 
الواليات املتحدة وال اريد العي�س 

بها ولو ليلة واحدة.
ا�سبحت عندي قناعة بانه البد 
ان اغري وجهة درا�ستي من امريكا 
اقل  بعد  وف��ع��ال،  اخ���ر.  بلد  ايل 
اوراق��ي  ا�ستكملت  ا�سبوعني،  من 
يف  ت�سبب  وهذا  ماليزيا  ايل  نقلي 
الدرا�سة،  كاملة عن  �سنة  تاأخري 
يف  درا�ستي  اكملت  احلمدهلل  لكن 
ومل  ب��ل��دي،  ايل  وع���دت  ماليزيا 

ان�س يوما هذه التجربة.

ق�ضة ميني غريت اأحداث 11 �ضبتمرب جمرى حياته



موD“ر Uضحفي ‘ تعز ل�ضياغة 
z⁄العا âضمU{ اأطو∫ ر�ضالة تدين

غربة نيوز - �سنعاء

ينظم نا�سطون من �سباب الثورة مبحافظة تعز 
اخلمي�س  غد  م�ساء  الرابعة  يف  �سحفيًا  موؤمترًا 
ب�ساحة احلرية تد�سينًا لفعالية �سبابية الهادفة 
اإىل �سياغة اأطول ر�سالة يف العامل تنا�سد ال�سمري 
التخل�س  على  اليمني  ال�سعب  م�ساعدة  االإن�ساين 

من نظام الرئي�س علي عبداهلل �سالح.
وبح�سب البالغ ال�سحفي فاإن الر�سالة ت�ستهدف 
وميادين  �ساحات  �سباب  من  توقيع  مليون  جمع 
ل�سمت  اإدان��ت��ه��م  ع��ن  تعبريًا  والتغيري،  احل��ري��ة 
العامل اإزاء القمع الذي يتعر�س له ال�سعب اليمني 
ورف�سهم  �سده،  املختلفة  القتل  اآالت  وا�ستخدام 
اأو  داخليا  الثورة  اأهداف  على  التفاف  الأي  التام 

خارجيا.
التوقيع  �سيتم  الر�سالة  اأن  ال��ب��الغ  واأو���س��ح 
عليها ابتداًء من اجلمعة القادمة 9/9 يف �ساحة 
واإب  ب�ساحات عدن و�سنعاء  بتعز مرورًا  احلرية 
ومارب واحلديدة، وباقي املحافظات وذلك بو�سع 
ب�سماتهم باللونني االأحمر وال�سماوي على قطعة 
»العائلي«  للنظام  وفاة  �سهادة  اىل  ترمز  قما�س 

ح�سب تعبريهم.
اإن  اإىل  ب�سنعاء   نيوز  غربة  م��ن��دوب  واأ���س��ار 
�سرتفع  االإن�ساين  ال�سمري  اإىل  اليمن  ثوار  ر�سالة 
املنظمات  كافة  اإىل  وعربها  املتحدة،  االأ·  اىل 

العاملة يف حقوق االإن�سان على م�ستوى العامل.
امل�ساركة  اإىل  اليمنيني  ك��اف��ة  ال��ب��الغ  ودع���ا 
�سلمية  عن  املعربة  �سالة  الر  �سياغة  يف  الفاعلة 
اإىل  االإع���الم  و�سائل  دع��ا  كما  اليمنية،  ال��ث��ورة 

امل�ساهمة يف اإجناح الفعالية.
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”فورين  جملة  ن�سرتها  مقالة  يف 
�سارة  ت�ساءلت  االمريكية،  بولي�سي“ 
فيليب�س املتخ�س�سة يف ال�سوؤون اليمنية 
عن ال�سبب يف ت�سميم اأع�ساء الدائرة 
تدمري  على  اليمني  للنظام  الداخلية 
اأن التحقيقات  بع�سهم بع�سًا، خ�سو�سًا 
اأ�سخا�س  ت��ورط  احتمال  اإىل  ت�سري 
عبداهلل  علي  الرئي�س  م��ن  قريبني 
امل�سجد  يف  اغتياله  حماولة  يف  �سالح 
�سنعاء.  يف  الرئا�سي  بالق�سر  امللحق 
عائلة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  وراأت 
فلي�س  ل��ه،  االنتقام  حت��اول  قد  �سالح 
حرب  اإىل  يتجه  اليمن  اأن  بال�سرورة 

اأهلية طويلة.
على  االإج��اب��ة  اأن  فيليب�س  وت���رى 
الت�ساوؤالت املتعلقة مبحاولة االغتيال 
الت�سوية  مقدمات  يف  النظر  تتطلب 
متا�سك  على  اأب��ق��ت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
فقد  طويلة.  فرتة  الداخلية  الدائرة 
مار�س2011،   21 يف  القطيعة  حدثت 
حم�سن  علي  اجل���Ôال  ان�سق  عندما 
مقتل  عقب  �سالح  نظام  على  االأحمر 
اإن  م��ت��ظ��اه��رًا. وق��ال��ت  اأك���ر م��ن 50 
رمبا  ال�سابقني  احلليفني  بني  التناف�س 
حم�سن  ق��رار  يف  احلا�سم  العامل  ك��ان 
حم�سن  علي  اأن  وي��ب��دو  باالن�سقاق. 
وغريه من املن�سقني عن النظام ي�سّفون 
اإىل  االن�سمام  عرب  قدمية  ح�سابات 

احلركة املعار�سة.
وت�سيف اأن ثمة �سل�سلة من الدوائر 
متحدة املركز هي التي ت�سكل النظام. 
االأقارب  الرئي�س وحوله دائرة  هناك 
ومن ثم دائرة نخبة القبيلة )�سنحان(، 
حم�سن.  وعلي  �سالح  اإليها  ينتمي  التي 
جمموع اأفراد هذه الدوائر الثالث رمبا 
دائ��رة  ي�سكلون  وه��م   ،50 يتجاوز  ال 
بكل  ويتحكمون  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ن��ظ��ام 
النظام  البالد.  يف  احل�سا�سة  املفا�سل 

الدائرة  اأع�ساء  معظم  اأ�سماء  اأبقى 
العام،  التداول  عن  بعيدة  الداخلية 
االأخري  اال�سم  كان  م�ست  �سنوات  حتى 
ل�سالح ”عفا�س“ يعامل كما لو كان �سرًا 
ا�سمه  ك�سف  وقد  الدولة.  اأ�سرار  من 
يف  عليه  يتفوق  حم�سن  علي  اأن  ه��ذا 

الت�سل�سل الهرمي لقبيلة �سنحان. 
يف  حا�سمًا  دورًا  حم�سن  علي  لعب 
واملحافظة  ال�سلطة  اإىل  �سالح  ارتقاء 
اغتيل   ،1978 يونيو  يف  نظامه.  على 
يعرف  ك��ان  ما  رئي�س  الغ�سمي  اأحمد 
كان  ي��وم��ه��ا،  ال��ي��م��ن.  ب�سمال  اآن����ذاك 
ال���رائ���د ع��ل��ي ع��ب��داهلل ���س��ال��ح قائد 
منطقة تعز الع�سكرية، وهو ما اأتاح له 
والفر�س  االأحمر  البحر  اإىل  الو�سول 
الدولية.  التهريب  لعمليات  املربحة 
اأرفع رتبة ع�سكرية  كان �ساحب ثاين 
من قبيلة �سنحان بعد حممد اإ�سماعيل 

القا�سي. 
مطلعة  م�سادر  عن  فيليب�س  وتنقل 
اغتيال  عند  اأن���ه  �سنحان  قبيلة  يف 
تاأمني  من  حم�سن  علي  متكن  احلمدي، 
القيادة  مقر  مبنى  على  ال�سيطرة 
ذلك  واأع��ق��ب��ت  �سنعاء.  يف  امل��رك��زي��ة 
ف��رتة ا���س��رتاح��ة مل��دة 40 ي��وم��ًا، وهي 
�سنحان  نخبة  فيها  باعت  التي  الفرتة 
دعم  ل�سراء  االأموال  وجمعت  االأ�سول 
ل�سالح  االآخ��ري��ن  الع�سكريني  ال��ق��ادة 
�سيوخ  ات��ف��ق  بالرئا�سة.  مي�سك  ك��ي 
الذي  ب�“العهد“  �سمي  ما  على  �سنحان 
�سالح  بزعامة  القبيلة  مبوجبه  تقف 
يف  التايل  حم�سن  علي  يكون  اأن  على 
خالفة �سالح يف الرئا�سة. لكن اأ�سحاب 
”العهد“ مل يكونوا يتوقعون اأن ت�ستمر 
قيادتهم ملدة طويلة. اإذ اأفادت تقارير 
راهن  من�سبه  �سالح  توىل  عندما  باأنه 
اأحد عمالء وكالة املخابرات املركزية 
االأمريكية يف �سنعاء على اأنه لن ي�ستمر 

�ستة اأ�سهر.
م�ساألة  اإن  وتقول 
ال�سيا�سية  اخلالفة 
حتى  ج��ام��دة  بقيت 
عندما   ،1999 العام 
ب�����داأ ���س��ال��ح ي��دف��ع 
�سل�سلة  ب����اجت����اه 
م�����ن ال���ت���ع���دي���الت 
كتمديد  الد�ستورية 
ف��������رتة ال�����والي�����ة 

الرئا�سية من خم�س اإىل �سبع �سنوات. 
وعلى الرغم من اأنه كان يف من�سبه منذ 
ر�سميًا  انتخابه  يتم  فلم   ،1978 العام 
اأنه  يعني  وه��ذا   ،1999 ال��ع��ام  يف  اإال 
اأن يظل  املعدل ميكن  الد�ستور  مبوجب 
من  بداًل   2013 العام  حتى  من�سبه  يف 
تقول  تكهنات  اإىل  هذا  واأدى   .2009
ال�سماح  ه��و  التمديد  م��ن  الق�سد  اإن 
اإىل  بالو�سول  اأحمد  الرئي�س  لنجل 
الد�ستوري  ال�سن  وهو   - عامًا   40 �سن 
لتويل الرئا�سة - قبل اأن ي�سطر �سالح 

للتقاعد.
اأغ�سب  اأن ذلك  اإىل  فيليب�س  وت�سري 
ومنهم  الرئي�س  قبيلة  داخل  النخبة 
علي حم�سن، اإزاء حماولة �سالح اإعداد 
ابنه خلالفته، وهو ما اأدى اإىل نزاع كبري 
بال�سرورة  لي�س  ولكن  الف�سائل،  بني 
املن�سب  ي��ري��د  ك��ان  حم�سن  علي  الأن 
لنف�سه. حممد اإ�سماعيل القا�سي، وهو 
�سراحة  قال  حم�سن،  علي  اأن�سار  من 
العهد.“ وبعد فرتة  ”نق�س  اإنه  ل�سالح 
حادث  يف  القا�سي  قتل  ج��دًا  وجيزة 
ع�سكرية.  هليكوبرت  ط��ائ��رة  حتطم 
اأن  ر�سميا  اأعلن  اأن��ه  من  الرغم  وعلى 
حتطم الطائرة كان حادثا فاإن العديد 
حتركات  بداية  اعتربوه  املراقبني  من 
داخ��ل  حم�سن  علي  �سد  ده���اء  اأك���ر 

املوؤ�س�سة.

تدهورت  تقريبًا،  نف�سه  الوقت  يف 
قبلية  �سخ�سية  اأبرز  مع  �سالح  عالقة 
وازداد  االأح���م���ر.  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��خ 
حيث  ���س��ن��ح��ان،  قبيلة  يف  التناف�س 
اأخوته  واأب��ن��اء  واأب��ن��اوؤه  �سالح  ح��اول 
لقبيلة   Ëالقد احلر�س  نفوذ  تقوي�س 
التخويف  �سنحان با�ستخدام تكتيكات 
داخل  العائالت  وانق�سمت  واالإذالل. 
عفا�س  ع�سرية  ف�سيلني:  بني  القبيلة 
القا�سي  وع�سرية  ب�سالح(  )املرتبطة 

)املرتبطة بعلي حم�سن(.
عوامل  عدة  ثمة  اأن  فيليب�س  وترى 
حافة  م��ن  ال��ب��الد  انت�سال  يف  ت�ساعد 
العالقات  يف  ف��ال��ت��داخ��ل  ال��ه��اوي��ة. 
اجلمهوري  للحر�س  للمنتمني  القبلية 
للفرقة  واملنتمني  الرئي�س  ابن  بقيادة 
حم�سن  علي  بقيادة  االأوىل  امل��درع��ة 
حل�سم  ل��ل��ق��وة  ال��ل��ج��وء  دون  ي��ح��ول 
التي  ال�سالح  ثقافة  اأن  كما  ال�سراع. 
قد تكون �سببًا للخوف من حرب اأهلية، 
ميكن اأن تعمل اأي�سًا يف االجتاه االآخر. 
الثقافة  يف  يتمثل  االأخ���ري  وال��ع��ام��ل 
ال�سراعات  ففي  والقبلية.  ال�سيا�سية 
القدرة  اإثبات  الهدف  يكون  القبلية، 
على ا�ستخدام القوة للدفاع عن موقف 
رمزي اأكر منه اإيقاع الهزمية باخل�سم، 
حافة  اإىل  الو�سول  يف  يخدم  هنا  وهو 
اإىل  والتو�سل  العودة  ثم  ومن  الهاوية 

حل.

-  �سمري ح�سن-غربة نيوز 

�سيارة  �سائقة  اأق��دم  اإبراهيم  يو�سف  عي�سة  تق�سي 
بقية  واخلليج  العربية  اجلزيرة  يف  )تاك�سي(  اأج��رة 
اليمن  جنوبي  عدن  مبدينة  الفرا�س  طريحة  عمرها 
بعد اأن اأثقل كاهلها نحو ثمانية عقود ق�ست منها قرابة 

ن�سف قرن خلف مقود ال�سيارة.
على  ع���ام���ا(   73( اإب���راه���ي���م  ع��ي�����س��ة  وت��ت��ح�����س��ر   
وال�سور  التقديرية  ال�سهادات  تلخ�سه  طويل  تاريخ 
اأج��رة  ���س��ي��ارة  �سائقة  عملها  خ��الل  الفوتوغرافية 
تزال  ال  كانت  حيث  بعدن  اخلم�سينيات  منت�سف  منذ 

م�ستعمرة بريطانية.
من  عليها  ح�سلت  تقديرية  �سهادات  اإىل  وت�سري   
وموؤ�س�سات،  عريقة  اأ�سر  ومن  لعدن  الربيطاين  احلاكم 
اجتاحت  غزيرة  اأمطار  ب�سبب  للتلف  جميعها  تعر�ست 
ملنحدر  املال�سقة  حجرتها  و�سملت   1993 ع��ام  ع��دن 

مال�سق لتل.
ب�ساحية  القطيع  حي  يف  اإبراهيم  عي�سة  وتقطن   
بلدة كريرت )اأعتق بلدة مبدينة عدن( وحيدة ي�ساركها 

حجرتها مذياع �سغري، هو جزء من حياتها اليومية.
الفقر  ي�سكنه  احلي  داخل  متوا�سع  منزل  يف  وتقيم   
وهو عبارة عن حجرة واحدة اأ�سبه ب�سرداب وال تتعدى 

م�ساحتها الثمانية اأمتار مربعة.
 2006 عام  يف  كرمتها  قد  عدن  م��رور  اإدارة  وكانت   
�سيارة  �سائقة  اأق��دم  بو�سفها  تقدير  �سهادة  ومنحتها 

اأجرة يف اجلزيرة واخلليج.
 وت�سري عي�سة للجزيرة نت اإىل اأن ما يوؤرقها بعد اأن 
جمهولني  �سبان  قيام  احلركة  على  قادرة  غري  اأ�سبحت 
اأمام  من  »اأوب��ل«  نوع  من  �سيارتها  ب�سرقة  �سنوات  قبل 

منزلها وبيع اأجزائها لتجار احلديد اخلردة.
املا�سي  اإىل  وحنني  بفخر  جتربتها  عن  وتتحدث   
منت�سف  منذ  اأج���رة  �سيارة  �سائقة  »عملت  بالقول 
اخلم�سينيات ومل يحدث طيلة فرتة عملي التي ا�ستمرت 
حادث  اأو  خمالفة  اأي  ارتكبت  اأن  ع��ام��ًا   45 ق��راب��ة 

مروري«.
وتنحدر عي�سة من بلدة ال�سحر مبحافظة ح�سرموت 
وهي مولودة الأبوين يحمالن اجلن�سية ال�سومالية، وقد 
تويف  اأن  بعد  �سقيقتها  مع  عدن  حمافظة  اإىل  انتقلت 

والداها.
 ومع اأنه مل ي�سبق لها الزواج كانت كذلك امراأة عادية 
مل تنل حظها من التعليم حيث ي�سفها اأبناء احلي باأنها 
خرجت من رحم املعاناة حني مات اأبواها وهي ال تزال 

�سبية ال تتجاوز �سن اخلام�سة ع�سرة.
ك�سك  يف  العي�س  لقمة  ك�سب  م�سوار  عي�سة  ب��داأت   
تبيع  بكريرت  ال�سعبية  االأحياء  اأحد  يف  �سغري  خ�سبي 
اأحد  يتربع  اأن  قبل  املثلجات  وبع�س  ال�سجائر  فيه 

جريانها بتعليمها مهنة ال�سياقة.
�سيارة  الثامنة ع�سرة متكنت من جمع ثمن  �سن   ويف 
خدمات  ت��ق��دم  اأج���رة  ���س��ي��ارة  �سائقة  العمل  وب����داأت 

التو�سيل لبع�س االأ�سر بعدن.
 االحرتام

»كنت  بقولها  ال�سيارة  مع  جتربتها  عي�سة  وت�سف 
تعر�ست  اأن  يحدث  ومل  بنف�سي  ال�سيارة  ب�سيانة  اأقوم 
اأحظى باحرتام  اأحد وكنت  املنع من قبل  اأو  للم�سايقة 

وت�سجيع من قبل اجلميع«.
من  اليوم  ج�سدها  حركة  يكبل  ما  من  الرغم  وعلى   
لزائريها  امل�سنة  امل��راأة  تبدى  ال  ال�سيخوخة،  اأمرا�س 
بلت  oاإ�سارات الوهن، فهي -كما ي�سفها اأحد جريانها- »ج

على ال�سدة طيلة م�سوار حياتها«.
اأ�سرته  مع  تطوع  ال��ذي  حممد  �سالح  حممد  ويقول 
للعمل على رعايتها »من ال يعرف عي�سة �سائقة التاك�سي 
على  اأح��د  يجروؤ  وال  �سديدة  ام��راأة  كانت  فقد  بعدن؟ 

اعرتا�س طريقها«.
بقيادة  اليمنيات  للن�ساء  اليمن  يف  ي�سمح  اأن��ه  ومع   
ال�سيارة اخلا�سة ومنحهن رخ�س القيادة دون اأي عوائق، 
التي  اليمنيات  اإبراهيم تعد االأوىل من بني  فاإن عي�سة 

تقود �سيارة اأجرة.
 اإح�سائيات

وكانت اإح�سائيات خالل ال�سنوات املا�سية وحتى �سهر 
امراأة   1935 اأن  ذكرت   2008 االأول  اأكتوبر/ت�سرين 
مينية ح�سلن على رخ�س �سيارات خ�سو�سي منهن 1196 

�سنعاء،  حمافظة  يف  رخ�سة  و184  العا�سمة،  اأمانة  يف 
حمافظة  يف  و182  ع��دن،  حمافظة  يف  رخ�سة  و141 

تعز.
 وبح�سب مدير مرور عدن عادل يو�سف فقد لوحظ 
ال�سيارات،  قيادة  على  اليمنيات  من  كبري  اإقبال  موؤخرا 
قيادة  تراخي�س  على  ح�سلن  اللواتي  الن�ساء  عدد  واأن 
خالل ال�سنوات الثالث املا�سية قد ي�سل اإىل �سعف تلك 

االإح�سائيات.
 Ëتكر اأن  اإىل  عدن  يف  نيوز  غربة  مرا�سل  ويقول     
التاريخي  لدورها  اإبرازا  ياأتي  لعي�سة  عدن  مرور  اإدارة 
واخلليج  اجل��زي��رة  يف  اأج���رة  �سائقة  اأق���دم  بو�سفها 

و«تقديرًا خللو �سجلها من اأي خمالفات مرورية

من حاو∫ قتل علي عبداˆ Uضالح ?

يîلو �ضجلها من اأي flالفات مرورية 

عربية  تاك�ضي  �ضائقة  يو�ضفzاأقدم  عي�ضة 
عدن  ‘ العمل  من  قرن  ن�ضف  بعد  تتقاعد 
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�سا�ستني  جي�سيكا  املمثلة  ح�سرت 
اجلديد  لفيلمها  اخل��ا���س  ال��ع��ر���س 
 Wilde ا����س���م  ي��ح��م��ل  وال�������ذي 
Salome«   و الذي يعر�س مبهرجان 
دورته  يف  الدويل  ال�سينمائي  فين�سيا 

الثامنة وال�ستني.
طويل  ف�ستان  يف  جي�سيكا  وتالقت 
العاملي  اللبناين  امل�سمم  ت�سميم  من 
ويتميز  اخللف  من  مفتوح  �سعب  ايلي 
بدقة تفا�سيله يف التطريز واختارت 

بطريقة  ���س��ع��ره��ا  رف����ع  ج��ي�����س��ي��ك��ا 
كال�سيكية.

قام  بات�سينو  اآل  ان  اىل  ي�����س��ار 
ب��ت��األ��ي��ف واإخ�����راج وب��ط��ول��ة  فيلم 

 .Wilde Salome

a�ضتان  ‘ تتاأل≤  Tضا�ضتني  جي�ضيكا 
aيني�ضيا مهرجان   ‘ Uضعب   ايلي 
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املباين اجلديدة
االن�ساءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة االبنية

الت�سميم املعماري

ا�ست�سارات 
للمخالفات

 Oباري عربي متجدNموق™ ا
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

اعالن∂ معنا ي�ضب≤ اÿرب
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روال  اللبنانية  الفنانة  اأعربت 
�سعد عن �سعادتها باإلغاء قرار نقابة 
م�سر،  يف  غنائها  بحظر  املو�سيقيني 
نقيب  الو�سيمي،  منري  رحيل  بعد 
النقابة.  عن  ال�سابق  املو�سيقيني 
ويف الوقت الذي اأبدت فيه اإعجابها 
التي كانت  اإيه ده«  »اإيه ده  باأغنية 
�سبًبا يف اأزمتها مع هيفاء وهبي، قالت 

اإنها ال متانع من تركها لهيفاء.
�سعيدة  »اأن��ا  �سعد:  روال  وقالت 
بالغناء  يل  ال�سماح  ب��ق��رار  طبًعا 
نقيب  رحيل  بعد  م�سر،  يف  جم��دًدا 
»منري  ال�سابق  امل�سريني  املو�سيقيني 
قناعتي  من  الرغم  على  الو�سيمي«، 
باأنني كنت �ساأح�سل على هذا احلق 
ذكرت  ح�سبما  القانون«،  خالل  من 
»بعدما  واأ���س��اف��ت  امل�����راأة.  جم��ل��ة 
نعت  oم ب�سببها  التي  الدعوى  ك�سبت 
لي�س  اأ���س��ب��ح  م�سر،  يف  ال��غ��ن��اء  م��ن 
اأغنية  اأداء  وهبي  هيفاء  حق  من 
�سوى  ي�سعني  وال  ده«،  اإي��ه  ده  »اإي��ه 
»اهلل  املو�سيقيني:  لنقيب  ال��ق��ول 

ي�ساحمك«.
من  قرفت  اأن��ا  »عموًما  وق��ال��ت: 
ومعظم  جميلة  اأنها  رغم  االأغنية 
الفنانني يوؤدونها يف حفالتهم، فلماذا 
فلو  غنائها،  من  بالذات  هيفاء  اأمنع 
اأمانع  فلن  غنائها  يف  ترغب  هيفاء 
وعن  تعجبها«.  االأغنية  اأن  طاملا 
�سباح«  تغني  »روال  اجلديد  األبومها 
»االألبوم  اللبنانية  الفنانة  قالت 
ت�ستتب  اأن  بانتظار  لكنني  جاهز، 

االأو�ساع االأمنية يف الدول العربية 
كي اأطلقه يف االأ�سواق«.

�سدور  قرار  الواقع  »يف  واأ�سافت 
بل  وح����دي  ي��ع��ود يل  ال  االأل���ب���وم 
ا وملدير اأعمايل  ل�سركة االإنتاج اأي�سً
التوزيع،  ول�سركة  ياغي«  اأب   Ëكر«
وعليه ال بد اأن نت�ساور كلنا مًعا قبل 
ح�سم م�ساألة توقيت طرح االألبوم«. 

وقالت روال: »اأخ�سى اأن تتم مقارنتي 
بالفنانة �سباح، ف�سباح مبثل رمز من 
وهي  العربي،  عاملنا  يف  الغناء  رموز 
وهي  تتكرر،  ولن  مل  فنية  اأ�سطورة 
�ساهى، ولكل هذه  oت �ساملة ال  فنانة 
اأال  ال�سحفيني  على  اأمتنى  االأ�سباب 

يقارنوين بها«.

�ض�������ع������د: قرâa من اغنية  روال 
}ايه O√ ايه z√O ب�ضبب هيفاA وهبي!!
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�سهرية يف نيوجر�سي
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Kالث م�ضائل وTضكرا 
اليا�س خوري 

1- ال�سهيد احلم�سي: كان الرجل، الع�سريني 
يرتع�س،  ج�سده  اجلنود،  من  حلقة  و�سط  مرميا 
تتململ عط�سا اىل احلياة. فجاأة تقدم  وروحه 
بحذائه  وركله  املرمي  اجل�سد  من  اجلنود  احد 
ما  اجلريح،  الرجل  يف  ارتعا�سة  �سرت  االأبي�س، 
اجل�سد  يف  ت�سري  تزال  ال  احلياة  بقايا  ان  يدل 
املدمى. تقدم جندي اآخر �سحب م�سد�سه واطلق 
اجل�سد،  ت��خ��رتق  الر�سا�سات  �ساهدنا  ال��ن��ار، 

وتزحط على ا�سفلت ال�سارع. 
همد اجل�سد، و�سط نظرات اجلنود التي متتزج 

فيها الالمباالة بالت�سّفي، ثم اختفت ال�سورة.
حم�س،  مدينة  يف  الوح�سي  امل�سهد  هذا  ر  uسو�
ان  قبل  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وبثته 

ينتقل اىل الف�سائيات. 
م�سرحًا  ا���س��ب��وع  م��ن��ذ  ���س��ارت  ال��ت��ي  حم�س 
ه��ذه  ���س��ه��دت  واال���س��ت��ب��اح��ة،  وال��ن��ه��ب  للقتل 
وامام  ال�سارع،  التي حدثت يف  املروعة  اجلرمية 
م�ستطيلة  القتلة  وج��وه  كانت  ال��ك��ام��ريا.  ع��ني 
ان  ا�ستطع  مل  ملاذا  ادري  ال  املالمح.  ومم�سوحة 

اراهم �سوى كاالأ�سباح. 
لكنني راأيته، كان كالذبيحة التي تغلب املوت 
مبوتها. وفهمت رمز اخلروف املذبوح، ومعنى ان 

تنت�سر ال�سحية على اجلالد.
�سكرا حلم�س. 

2- انها م�سر

ففي  ثانية.  م��رة  انف�سهم  امل�سريون  ف��اج��اأ 
�سباب  اليها  دعا  امل�سار> التي  <ت�سحيح  جمعة 
ميدان  ع��اد  ل��الخ��وان،  ت��ام  غياب  ويف  ال��ث��ورة، 
التحرير اىل ا�سحابه ال�سرعيني، واثبتت الثورة 
انها لن ت�ست�سلم لل�سكل االنقالبي الذي اتخذته 

�سلطة املجل�س الع�سكري.
لها  لي�س م�ساألة  امل�سار  ان ت�سحيح  الثوار  قال 
امل�ساألة  مي�س  بل  فقط،  ال�سلطة  ببنية  عالقة 
التي جتاهلها اجلميع، وبنى عليها ا�سحاب نظرية 
رح الت�ساوؤل عن عالقة  oخطابهم. ط Ïاملوؤامرة م
الثورات العربية مبقاومة االحتالل والغطر�سة 
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ني، وك���ان اجل���واب اجل��اه��ز ال��ذي 

�ساغته الديكتاتوريات يف كل مكان، من طرابل�س 
اىل دم�سق، هو ان هذه الثورات موؤامرة امريكية 

ا�سرائيلية من اجل �سرب خط املمانعة!
ام�س يف م�سر، اثبت التيار الدميوقراطي املدين 
الذي اطلق �سرارة ثورة 25 يناير، ان احلرية ال 
هي  الدميوقراطية  وان  التحرر،  غري  من  تكون 

طريق ا�ستعادة الكرامة الوطنية املهدورة. 
فكان ال بد لل�سعب من اقفال �سفارة االحتالل، 
معلنا ان طريق احلرية ال تزال حتتفظ با�سمها 
الفل�سطيني، اذ ال حرية حتت ارهاب االحتالل 

والعن�سرية والغطر�سة.
�سكرا مليدان التحرير. 

3- تكرار اخلطاأ/اخلطيئة
منذ اندالع الثورة ال�سورية والكالم الطائفي 
امل�ساألة  عالقة  ما  ي�ستفزين.  وامل�سترت  املعلن 
الطائفية بق�سية �سعب يطالب باحلرية وميوت 
يف �سبيلها؟ وكيف يجروؤ ا�سحاب اللغة الطائفية 
انتفا�سة  من  االق��رتاب  على  وال�سوداء،  املقيتة 

�سعبية متيزت بالنبل وال�سرب وال�سجاعة؟
حتري�س  اىل  النظام  جلوء  افهم  ان  ا�ستطيع 
دروعا  الدينية  االأقليات  من  يجعل  كي  الغرائز 
لذا  واملافيا.  احلاكمة  العائلة  حلماية  ب�سرية 
تن�سيقيات  خ��الل  من  ال�سوري  ال�سعب  رد  ك��ان 
ال�سوري  <ال�سعب  �سعار  رفع  هو  ال�سورية  الثورة 

واحد>. 
بع�س  جل��وء  ه��و  فهمه  ا�ستطيع  ال  م��ا  لكن 
الو�سط  يف  وخ�سو�سا  ال��دي��ن��ي��ة،  امل��رج��ع��ي��ات 
الديكتاتورية  عن  للدفاع  التطوع  اىل  امل�سيحي 
ولبنان،  �سورية  يف  للم�سيحيني  حامية  بو�سفها 
خالل  من  نف�سها  ت�سع  امل�سيحية  االأقلية  ك��اأن 
البطريرك  او  امل���اروين  اللبناين  البطريرك 
االكلريو�س،  رجال  وبع�س  ال�سوري  االرثوذك�سي 
مب�سري  م�سريها  وت��ره��ن  اال���س��ت��ب��داد،  �سف  يف 

الديكتاتور؟
التي  املميتة  باخلطيئة  التذكري  اري��د  هنا 
حني  لبنان،  يف  ال�سيا�سية  املارونية  ارتكبتها 
هيمنت  التي  اجلميل  ب�سري  ق��وات  ا�ستطاعت 
االأك��ري��ة  ذات  امل��ن��اط��ق  على  امل�سلح  بالعنف 
امل�سيحية، ان تفر�س حتالفا احمق مع ا�سرائيل، 
التي  االح��ت��الل  دب��اب��ات  رك���اب  يف  مت�سي  وان 

او�سلت ب�سري اجلميل ومن بعده �سقيقه امني اىل 
�سدة الرئا�سة.

التنظري  يف  �ساركت  التي  التجربة  تلك  كانت 
املف�سلية  اللحظة  هي  املارونية  الرهبانيات  لها 
للطبقة  مروعة  �سيا�سية  هزمية  اىل  ادت  التي 
ال�سيا�سية امل�سيحية، بحيث مل تعد ت�ستطيع ان 
على  ال�سراع  يف  الكومبار�س  دور  من  اكر  تلعب 

ال�سلطة.
كان التحالف مع ا�سرائيل خطاأ باهظ الثمن، 
و�سّكل خيانة وطنية مو�سوفة، وارتدادا عن كل 
التي  وال�سيا�سية  والوطنية  االخالقية  القيم 
اللبناين  ثمنه  ام��ا  العربية.  النه�سة  �سنعتها 
م�سيحية-  اهلية  حرب  اىل  قاد  اذ  كبريا،  فكان 
للنظام  املطلقة  بالهيمنة  انتهت  م�سيحية، 

ال�سوري على لبنان.
ب�سكل  ول��ك��ن  نف�سه  اخل��ط��اأ  يتكرر  وال��ي��وم 
عظامية  ان  اتفهم  ان  ا�ستطيع  كاريكاتوري. 
اىل  دفعتاه  لل�سلطة  و�سهيته  ع��ون  اجل���Ôال 
اىل  ار�سله  ال��ذي  الو�ساية  نظام  مع  التحالف 
املنفى الفرن�سي، لكنني ال ا�ستطيع ان افهم ماذا 
يريد ب�سارة الراعي بطريرك املوارنة اجلديد. 
للعائلة احلاكمة  انه بدعمه  الراعي  يعتقد  هل 
ال�سنية  االأك��ري��ة  حكم  م��ن  النا�س  واخ��اف��ة 
عن  يدافع  امل�سلمني،  االخ��وان  وم��ن  �سورية،  يف 
امل�سيحيني؟ ومن قال له ان رهن الوجود امل�سيحي 
اللغة  هذه  ما  ثم  �سمانة؟  ي�سكل  بالديكتاتور 
مواطنون  امل�سيحيني  ان  تتنا�سى  التي  املذعورة 

اوال وان هذه البالد لهم مثلما هي للم�سلمني؟
ما قاله البطريرك كارثة اخالقية و�سيا�سية. 
وهو يف هذا ال ي�ستطيع االدعاء باأنه ميثل احدا. 
ويرتك  والرعائي،  الديني  عمله  اىل  فلين�سرف 
للمواطنني مهمة �سوغ العقد االجتماعي اجلديد 
لن  وهو  اال�ستبداد،  انقا�س  على  �سين�ساأ  ال��ذي 
بني  ب��ل  ال��ط��وائ��ف،  ب��ني  عقدا  بالتاأكيد  يكون 

املواطنني كاأفراد احرار يف دولة حرة.
خطاأ اليوم ي�سبه خطيئة االأم�س، انهما تالعب 
اخلطاب  ا�ستعادة  عرب  االأقليات،  مب�سري  احمق 
الراعي يعرف  البطريرك   .Ëالقد اال�ستعماري 
ي�ستخدم  لالأ�سف  لكنه  ادري،  ل�ست  يعرف،  ال  او 
هي  احلرية  ان  وين�سى  مقلوبا،  نف�سه  اخلطاب 

ال�سمانة الوحيدة جلميع املواطنني.
�سكرا للذاكرة.---
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�سميحه خري�س

اأخبار وحتقيقات يف �سحيفة   اأعمل مندوبة  منت�سف الثمانينات، كنت 
الورقة  يف  تنح�سر  ال�سحفية  تقنياتنا  كانت  وملا  الظبيانية.  »االحت��اد« 
بهرتني  فقد  �سغري،  ت�سجيل  جهاز  ا�ستخدم  ن  nم منا  واملحظو®  والقلم، 
ي�ستخدم  �سحفي  موؤمتر  حل�سور  ظبي  اأب��و  يف  االأمريكية  ال�سفارة  دع��وة 
طريقة جديدة، اإذ يكون ال�سحفيون جال�سني يف قاعة يف ال�سفارة، وتكون 
مدينة  يف  اأخ��رى  قاعة  يف  جال�سة  املوؤمتر  يف  تتحدث  التي  ال�سخ�سية 

نيويورك. 
الأجل  الن�سويات  النا�سطات  جهود  تناول  ال�سحفي  املوؤمتر  اأن  اأتذكر 
ولكن  بعد،  عن  خاطبناها  التي  النا�سطة  وكانت  امل��راأة،  حقوق  من  مزيد 
اأعفاها من  ب�سورة مبا�سرة، امراأًة ذكية حاورت وناورت بحذر دبلوما�سي 
اال�سطدام مبفاهيم املحاورين من ال�سحفيني حول تلك العالقة ال�سائكة 

التي تختلف يف جمتمعاتنا العربية عن �سواها من املجتمعات.
من  كبري  جانب  على  اأم���رًا  يل  ك�سفت  ال�سحفية  ال��زي��ارة  تلك  لكن 
مع  �سعواء  حرب  يف  يدخل  اآنذاك  االأمريكي  االإعالم  كان  فقد  اخلطورة، 
كاأنها  املواجهات  فيها  وجتري  حترتق  اأر�سًا  اأفغان�ستان  وكانت  ال�سيوعية، 
التي  املخدرات  ي�ساع حول جتارة  الرغم مما  الرو�سية، وعلى  املعاقل  خر 
لي من �ساأن مطالبهم يف التحرر  rيقوم بها »املجاهدون« اإال اأن اأمريكا كانت تع

من ال�سيوعية الكافرة. 
الذي اأده�سني متامًا هو ما �ساهدته بنف�سي حتت درج الطابق االأول يف 
اإىل  تدعو  التي  والالفتات  املن�سورات  تكد�ست  حيت  االأمريكية،  ال�سفارة 
الدبلوما�سية  على  احلياة  تدّربني  مل  غرة  �سحفية   oكنت والأين  اجلهاد، 

بعد، فقد �ساألت مبا�سرة: »ما هذه املن�سورات؟ وملاذا هي هنا؟«.
�سحك مرافقنا املوظف العربي يف ال�سفارة ل�سذاجتي، وقال بب�ساطة: 

طبع لدينا«. oاملن�سورات ت«
ثم تعلمتo اأكر عن تبادل امل�سالح ال�سيا�سية وطرائق ال�سا�سة يف �سرف 
العلماء  تخليق  وكيفية  بل  اأه��م،  اأه��داف  اإىل  و�سواًل  جوانب  عن  النظر 
ويتحولوا  ليكربوا  ال�سغار  االأ�سرار  دعم  وكيفية  املختربات،  يف  للوحو�س 
احلروب  م�سجب  عليها  لنعّلق  دائمًا  ت�سلح  العامل،  قلب  يف  م�سامري  اإىل 
الب�سرية  واإنقاذ  الدميقراطية  ن�سر  بحجة  العامل،  �سوؤون  يف  والتدخل 
العنف  حركات  معظم  اأن  �سرًا  يعد  ومل  االإرهابيني.  احلمقى  ه��وؤالء  من 
واأنها  الوقت،  يحني  حني  ا�ستخدامها  ميكن  راأ�سمالية  �سناعة  واالإره��اب 
ككل جتارب »فرانك�ستني«، ميكن اأن تنفلت من عقالها، وتتمرد على �سانعها، 
فينقلب ال�سحر على ال�ساحر. يذّكرين هذا مب�ساهد من اأفالم الرعب حني 

تخرج من خمترب العلماء وحو�سl تعيث ف�سادًا وتهدد الب�سرية.
 nكل تلك ال�سور التي ت�سبه اخليال ميكن ا�ستعادتها ونحن ن�ستذكر م�سهد

ني يف احلادي ع�سر من �سبتمرب يهويان nالربج

�ضب™ عجائب والوعي غائب
اأحمد ح�سن الزعبي

 
الر�سمية  والرعاية  االآب��اط«  على  و«ال�سّد  التحفيز  هذا  كل  يحزنني   
منقطعة النظري للت�سويت على »البحر امليت« كعجيبة من عجائب الدنيا 
وال�سعبي  احلكومي  الوعي  غياب  اأك��ر  ..ويحزنني  ال�سبع  الطبيعية 
واالن�سياق وراء العاطفة والتبذير و�سب االأموال ال�سائلة يف جيوب �سركة 
موؤ�س�سة  مثل  العامل  فقراء  جيوب  من  االأم��وال  جتني  ا�ستثمارية  ربحية 

.. )New Open World Corporation العامل املفتوح اجلديد(
ملخ�س »فنتيكة«العجائب التي تخرج علينا بني احلني واالآخر: ان منتج 
االأفالم الكندي من ا�سل �سوي�سري برنادرد فيرب قد ان�ساأ هذه املوؤ�س�سة عام 
1999 وبداأ يبتز العامل من خالل ا�سراك االأفراد من خمتلف اأنحاء العامل 
يف الت�سويت على عجائب �سبع جديدة اأجرى االأوىل عام 2000 والثانية 
عام 2002 وملا »نق�ست« معه االأمور اأجرى عجائب الدنيا ال�سبع عام 2007 
وراءها.. نلهث  زلنا  ما  التي   2011 عام  الطبيعية  ال�سبع  الدنيا  وعجائب 
ال�سابق  اليون�سكو  رئي�س  مايور«  »فدريكو  يعنّي  جعله  الرجل  ذكاء  طبعًا 
تاأخذ  املوؤ�س�سة  اأن  امل�ساركني  ليوهم  امل�سابقة  يف  التحكيم  جلنة  كرئي�س 
ال�سبغة االممية من خالل موؤ�س�سة »اليون�سكو« التي بدورها نفت عالقتها 
اأهدافه  برنادر  ان  اىل  م�سرية  االليكرتوين  موقعها  خالل  من  بامل�سابقة 

ربحية وال ين�سجم مع اأهداف هذه املنظمة العاملية.
انتقادات �سديدة  املفتوح اجلديد( وموؤ�س�سها يالقيان  موؤ�س�سة )العامل 
رجل  الأن��ه  بعجائبه  وال  بطرحه  تهتم  ال  التي  العامل  دول  خمتلف  من 
اأي هدف �سياحي او ان�ساين، وتتجلى  ال�سهرة واملال بعيدًا عن  يبحث عن 
قدراته باأنه وعد باأن يتربع بن�سف دخل موؤ�س�سته املتاأتي من االعالنات 
و«امل�سجات« واالت�ساالت ل�سالح العجائب اجلديدة وعندما انتهت امل�سابقة 

تنّكر وادعى ان خ�سارة كبرية حلقت به..
كيف  فنحن  الفكرة  على  تتنّدر  متنوعة  بلغات  مكتوبة  كثرية  مقاالت 
بلد �سغري عدد �سكانها ال يتجاوز 6 ماليني ن�سمة جنمع اكر من 40 مليون 
الدول  معظم  اأفكاره  تلفظ  �سركة  ل�سالح  م��ن؟!!  للبرتا..ول�سالح  �سوت 
باالعجوبة  ت�سارك  ان  بتاريخها...وترف�س  الواثقة  وال�سعوب  الواعية 

االكذوبة!!
زودين  و  انتباهي  لفت  الذي  عجمية  ابو  ح�سام  ال�سديق  اأ�سكر  اأخريًا 

مبعلومات ووثائق ومقاالت مرتجمة �ساعدت بكتابة هذا املقال. 

مل�ضوDو∫ وامل�ضطوال !
 

  �سالح عبدالكرË عربيات   
وبر�سم  بحكم  �سخ�س  يوجد  ال��ع��امل  يف  �سعب  اأي  يف 
ي�سمى   « م�سّيع   « دائما  �سخ�س  ويوجد  )م�سوؤول(  ي�سمى 

)م�سطول(.
اما  ثنتني..  بت�سري  ما  كلمته  �سخ�س  كل  هو  فامل�سوؤول: 

امل�سطول: فهو كل �سخ�س غري قادر على جتميع كلمتني.
�سبه  وجود الي  ان ال   Çالقار يالحظ  قد  التعريف  من 
كليهما  مع  املبا�سر  التعامل  لكن  االط���الق..  على  بينهما 

يو�سلك لثمة حقائق موؤملة:
فانه ال يجيبك  العام  الو�سع  امل�سوؤول عن  ت�ساأل  عندما 
اأي�سا ويف جميع االحوال ال  اال بكلمة: متام.. و امل�سطول 

يجيبك عن و�سعه اال باأنه: متام.
اداءه  وتنتقد  م�سوؤول  اأي  مع  جتل�س  عندما  العادة  يف 
فانه ي�ستغرب ذلك االنتقاد ويقول لك فجاأة: ها.. واي�سا 
فاأنه اي�سا ال  امل�سطول فاأنك عندما تقول له »مالك »?... 

يجيبك اال: ها!!
درج��ات  العلى  الو�سول  وراء  دائ��م��ا  يبحث  امل�����س��وؤول 
الو�سول  على  حري�س  اي�سا  هو  وامل�سطول  )امل�سوؤولية(.. 
له  ح��دود  ال  طموح  فثمة  )االنب�ساط(..  درج��ات  العلى 

يجمع االثنني.
من النادر جدا ان جتد م�سوؤوال ال يبت�سم.. ومن النادر 
باأن  ان جتد م�سطوال )مك�سرا(.. فكالهما على علم  اي�سا 
)االبت�سامة( �ستذهب رمبا بال عودة بعد ان يعود كل واحد 
حوله  من  املحيطة  اال�سياء  ويرى  الطبيعي  لو�سعه  منهم 

دون )موؤثرات( !!
النهاية هي اي�سا واحدة.. فامل�سوؤول مهما تعاىل �سيكون 
م�سريه يف النهاية على » الدار ».. وامل�سطول مهما لف ودار 

اي�سا »اخرته« على الدار!!
كالهما من اكر النا�س تعر�سا للو�ساطات وال�سغوطات.. 

فاالول من اجل )التعيني( والثاين »عل�سان« يعقل!!
واالهم من كل ما مت ذكره انهما الوحيدان اللي عمرك 

ما فهمت عليهما �سو بقوال!! . 

�سبتمرب2011   12 اليوم  ال�سادر  تقريرا يف عددها  بو�ست«  »الوا�سنطن  كتبت �سحيفة     
ذكرت، اإنه بعد اأن اأجرب دبلوما�سيو اإ�سرئيل على مغاردة تركيا وم�سر، حلفاءها يف املنطقة 
الفل�سطينية،  اإمكانية ت�سويت االأ· املتحدة لالعرتاف بالدولة  منذ �سنوات، ومع مواجهة 

تعي�س البلد )اإ�سرائيل( جتربة االإح�سا�س العميق باحل�سار. 
ال�سفارة  يقتحمون  وهم  امل�سريني  املتظاهرين  �سورت  التي  التلفزيونية  امل�ساهد  اإن    
من  �ستة  واجهها  التي  التهديدات  عن  والتقارير  اجلمعية،  ي��وم  بالقاهرة  االإ�سرائيلية 
من  الكثري  لدى  امل�ساهدة  هذه  ولدت  قد  الداخل،  يف  ل�ساعات  حو�سروا  الذين  االأمن  رجال 

االإ�سرائيليني �سيناريوهات كابو�سية للقتل من قبل اجلماهري العربية. 
  وقد ت�ساعف االإح�سا�س بالعزلة من خالل موؤ�سرات االعتماد على الواليات املتحدة حلل 
قبل  من  االأمن،  غرفة  يف  احتجزوا  الذين  االأمن  حرا�س  �سراح  اأطلق  عندما  ال�سفارة،  اأزمة 

وحدة كوماندوز م�سرية التي اأر�سلت حتى �سغط �سديد من قبل وا�سنطن. 
اإذا  فيما  جدال  متعددة  جبهات  على  )اإ�سرائيل(  تواجهها  التي  التحديات  ولدت  وقد    

�ساهمت �سيا�سات واأفعال اإ�سرائيل يف خلق ماأزقها، اأم هناك قوة اإقليمية اأكرب وراء العمل؟ 
اإىل  وتقريبا كل طاقمه  ال�سفري  مغادرة  اإىل  قاد  الذي  م�سر  الغ�سب يف  زناد  اإطالق  اإن    
اإ�سرئيل، كان مقتل خم�سة من حر�س احلدود امل�سريني يف ال�سهر املا�سي، حني تابعت القوات 
االإ�سرائيلية م�سلحني الذين عربوا من م�سر وقاموا ب�سن هجمات مميتة يف جنوب اإ�سرائيل. 
ح�سني  املخلوع  الرئي�س  خالل  خالل  عباأ  قد  الإ�سرائيل  املعادي  ال�سعور  جذور  اأن  غري    
مبارك، وقد تعمق اأكر هذا ال�سعور وتزايد ب�سبب ال�سيا�سة االإ�سرائيلية اإزاء الفل�سطينيني، 
الذين يحظون بتعاطف كبري بني امل�سريني العاديني ويف كل العامل العربي. ويرى جيديون 
ليفي الكاتب ال�سحفي يف �سحيفة هاريت�س اليومية، اأن الغ�سب ال�سعبي امل�سري متتد جذوره 

اإىل حرب اإ�سرائيل �سد حركة حما�س بقطاع غزة يف اأواخر 2008وبداية 2009 . 
رئي�س  ب�سدة  انتقد  حيث  تركيا  مع  العالقات  ت�سدع  اإىل  اأي�سا  غزة  عملية  قادت  وقد    
بعد  اأكر  العالقات  تدهورت  وقد  االإ�سرائيلية.  الهجمات  اأردوغ��ان  رجب  الرتكي  ال��وزراء 
الهجوم االإ�سرائيلي يف العام املا�سي على �سفينة حتمل العلم الرتكي، ومن ثم رف�س اإ�سرائيل 
اإ�سرائيل  العالقات مع  اإىل تقلي�س م�ستوى  ما قاد  اأ�سخا�س، هذا  لالإعتذار عن مقتل ت�سعة 
االأ�سبوع  يف  اأنقره  غادروا  الذين  االإ�سرائيليني  الدبلوما�سيني  من  وعدد  ال�سفري  طرد  واإىل 

املا�سي. 
  وقال �سولومو افنريي اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة العربية بالقد�س، اإن التطورات 
اأزمة العالقات مع البلدين.  اإ�سرائيل، التي ولدت  يف تركيا وم�سر قد التحمت مع ت�سرفات 
واأ�ساف افنريي، اإن القيادة الع�سكرية يف م�سر التي تدير البلد بفعالية، ولكن مع اإ�سكالية 

ال�سرعية الكبرية، وهي �سعيفة وتتطلع اإىل ما يفعله ال�سارع. 
تتبع  اإنها  وقال،  االإقليمية  الهيمنة  على  التاأكيد  حتاول  اأردوغ��ان  حتت  تركيا  اأن  ويرى 

�سيا�سة عثمانية جديدة للهيمنة. التي ترجمتها اإىل مواجهة مع اإ�سرائيل. 

Jhرcيا مüسر  م™  �’أRمة   ~©H Hاdõ©dة  ûJس©ر   πيF�سر�E�



بريطانية  حمكمة  اتهمت   � لندن 
بقتل  هندية  اأ���س��ول  م��ن   rني nم�سلم
ابنتهما بعد اختفائها بثماين �سنوات، 
تلت تبًعا جلرمية  oمرجحًة اأن تكون ق

�سرف.
امل�سلمة  ال�����س��اب��ة  ج��ث��ة  وك��ان��ت 
قد  ع���اًم���ا(   17( اأح���م���د  ���س��اف��ي��ال 
عام  كمربيا  يف  متحللة  عليها  ��ر  oع
اأن اختفت من منزلها يف  2004، بعد 
مبقاطعة   2003 )�سبتمرب(  اأي��ل��ول 
�سي�ساير، ح�سب �سحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.
وكان الطبيب ال�سرعي قد اأكد اأن 
تبلي  القتيلة  وكانت  نقت.  oخ �سافيال 

تود  وكانت  درا�ستها،  يف  ح�سًنا  بالًء 
اأن ت�سري حمامية.

�سابق،  وقت  يف  ال�سرطة  واأعلنت 
الفتاة  والد  اإىل  املن�سوبة  التهمة  اأن 
فرزانة  واالأم  ع��اًم��ا(   51( اأفتخار 
العمد،  القتل  تهمة  هي  عاًما(   48(
فيما نفى الزوجان اأي تورط لهما يف 

مقتل ابنتهما.
االتهام،  قف�س  يف  الزوجان  وبدا 
وعنوانهما  ا�سميهما  لتاأكيد  وحتدثا 
جل�سة  اإىل  الق�سية  ��ل��ت  ّpجoواأ فقط. 

ا�ستماع يف مان�س�سرت.
اأقاربه  اإىل  �سافيلال  وال��د  واأ�سار 
جل�ست  فيما  اأعلى،  اإىل  اإبهامه  برفع 

البكاء.  االأم فرزانة وهي على و�سك 
عرب  املحكمة  اإىل  تتحدث  وك��ان��ت 

مرتجم.
هما باختطاف  ّoوكان الوالدان قد ات
اب��ن��ت��ه��م��ا واح��ت��ج��ازه��ا يف ك��ان��ون 
اأطلق  لكن   ،2003 االأول)دي�سمرب( 

�سراحهما يف حزيران )يونيو( 2004 
لعدم كفاية االأدلة �سدهما.

وك��ان��ت اآخ���ر م��رة ���س��وه��دت فيها 
اأيلول  »ال�سحية« مبنزلها يف  �سافيلال 
على  ��ر  oع حتى   ،2003 )�سبتمرب( 

جثتها يف �سباط )فرباير( 2004.

�سرتيت  »وول  �سحيفة  كتبت 
اأن   ، فيه  اأوردت  تقريرا  ج��ورن��ال« 
اأنها  على  العامل  اأم��ام  تظهر  تركيا 
غري  جريانها،  مع  امل�ساكل  من  خالية 
على  تقوم  اخلارجية  �سيا�ستها  اأن 
يف  �سرامة  االأك��ر  االأ�سلوب  اإت��ب��اع 
القوة  لت�سبح  ل�سعيها  املنطقة وذلك 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرائدة 

و�سمال اأفريقيا.
ودبلوما�سيون،  حمللون  ويقول   
املنطقة  يف  الرتكي  التحول  هذا  اإن 
والوقوف بحزم �سد اإ�سرائيل �سي�سع 
الواليات املتحدة اأمام خيار اأن تختار 

بني اأقرب حلفاءها باملنطقة.
  وق���د ح���دث ال��ت��ح��ول اجل���ذري 
منذ  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  الرتكي 
رئي�س  ه��دد  ح��ني  م�ست،  اأ���س��اب��ي��ع 
الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان 
بن�سر قوات بحرية لبالده يف البحر 
االأبي�س املتو�سط والذي يعد تهديدا 
الوقت  نف�س  يف  الإ�سرائيل،  مبا�سرا 
بحملة  الرتكي  ال��وزراء  رئي�س  قام 
ع�����س��ك��ري��ة ك���ربى ل��ق�����س��ف م��راك��ز 
العراق،  �سمال  االأك���راد  املتمردين 
امل�سرية  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  و���س��غ��ط 
التي  غزة  قطاع  بزيارة  له  لل�سماح 
املقاومة  ح��رك��ة  ح��ك��م  حت��ت  ت��ق��ع 
االإ���س��الم��ي��ة ح��م��ا���س، واع��ت��ربت 
احلكومة  �سد  ا�ستفزازية  الزيارة 

االإ�سرائيلية.
با�ستعمال  وزير تركي    كما هدد 
القوة البحرية الرتكية ملنع اإ�سرائيل 
عن  التنقيب  عمليات  من  وقرب�س 
االأبي�س  البحر  يف  الطبيعي  الغاز 
املتو�سط دون م�ساركة �سمال قرب�س 

الرتكي واملدعوم من تركيا.
يوم  اأردوغ�����ان  ال�سيد  وي��ق��وم    
رفيعة  ب���زي���ارات  امل��ق��ب��ل  االث��ن��ني 
وتون�س  م�سر  من  كل  اإىل  امل�ستوى 
ربيع  بفعل  حت���ررت  ال��ت��ي  وليبيا 
 Ëلتقد وذل���ك  العربية  ال��ث��ورات 
الدعم ال�سيا�سي لهم. وقال اإبراهيم 
اأردوغ����ان،  م�ست�ساري  كبري  ك��ال��ني 
ناعمة  القوة  من  حتولت  تركيا  اإن 
تلجاأ  اأن��ه��ا  اإال  حديدية،  ق��وة  اإىل 
عند  الذكية  القوة  ا�ستخدام  اإىل 
ال�سيا�سة  اإن  واأ���س��اف،  ال�����س��رورة، 
عندما  م��وج��ودة  ت��زال  ال  الناعمة 

تتغري الظروف القائمة.
ودبلوما�سيون  حمللون  وي��رى      
الكبري  ال��ت��ح��ول  اأن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��غ��ريات 
ربيع  ج��راء  حدثت  التي  اجلذرية 
اإىل  تركيا  اأج��رب  العربية  الثورات 
اخلارجية،  �سيا�ستها  تقييم  اإع��ادة 
ال�سعوب  دع����م  م��ن��ه��ج  وات���خ���ذت 
العربية يف ظل ثوراتها والتقرب من 
اأنظمة احلكم  العربية �سد  امل�ساعر 

امل�ستبدة.
الرئي�س  ح��م��ل��ة  ق����ادت  وق���د     
�سعبه  �سد  االأ���س��د  ب�سار  ال�����س��وري 
ال�سعب  جانب  اإىل  اأنقرة  وق��وف  يف 
ال�سوري، واإىل مناف�سة بدرجة اأكرب 
للنظام  االأ�سا�سي  احلليف  اإيران  مع 
ال�سوري، ويف االأ�سبوع املا�سي وافقت 
رادار  اأنظمة  ا�ست�سافة  على  اأنقرة 
قبل  من  ال�ساروخي  للدفاع  متطورة 
�سد  موجهة  االأطل�سي  �سمال  حلف 

اإيران.
   غري اأن االإدارة االأمريكية كانت 

قد اأعربت عن قلقها حيال املواجهة 
يف  واأن��ق��رة،  اأبيب  تل  بني  وال��ع��داء 
اأمريكيون  دبلوما�سيون  اأ�سار  حني 
املتحدة  ال���والي���ات  تن�سيق  اإىل 
ال��وث��ي��ق م���ع احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة 
ال�سيا�سية  اال���س��ط��راب��ات  ظ��ل  يف 
وا�سنطن  راأت  كما  العربي،  بالعامل 
الأية  اأ�سا�سي  عن�سر  هي  اأنقرة  اأن 
بال�سرق  اال�ستقرار  لتحقيق  جهود 

االأو�سط.
اأردوغان  زيارة  نتيجة  و�ستكون    
وال�سماح  ال��ث��ورة  ب��ع��د  م�سر  اإىل 
دعمه  بعد  غ��زة  قطاع  ب��زي��ارة  ل��ه 
امل��ت��وا���س��ل ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��غ��ي��ري يف 
ا�ستقباله  ه���ي  ال��ع��رب��ي،  ال���ع���امل 
ب�سب  املنطقة  يف  االأبطال  ا�ستقبال 
معار�سته العلنية والقوية لل�سيا�سة 
ال  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  االإ�سرائيلية، 
رئي�س  طلب  تدر�س  م�سر  فيه  تزال 

الوزراء الرتكي لزيارة قطاع غزة.
عالمات  ه��ن��اك  االآن  وح��ت��ى      
اإ�سرائيل  ر�سوخ  اإمكانية  يف  �سعيفة 
الرتكية  املطالب  وتلبية  للتهديدات 
ت�سعة  م��ق��ت��ل  ع���ن  االع����ت����ذار  يف 
 Ïك��ان��وا على م اأت����راك  م��واط��ن��ني 
متوجهة  كانت  التي  احلرية  �سفينة 
اإىل قطاع غزة وهاجمتها يف الطريق 

قوات كوماندوز اإ�سرائيلية.
   واأت��ه��م وزي��ر ال��ع��دل االإي���راين 
�ساهرودي  ها�سمي  اهلل  اأية  ال�سابق 
باالإ�سالم  ي�سمى  ما  بت�سجع  تركيا 
ال��ل��ي��ربايل وت��ق��وم ع��ل��ى ن�����س��ره من 
خ����الل وق��وف��ه��ا الإن���ه���اء احل�����س��ار 
املفرو�س على قطاع غزة ووقوفها يف 
وذلك  االإ�سرائيلية  الغطر�سة  وجه 

العامل  يف  ب���ارزة  مكانة  الكت�ساب 
االإ�سالمي.

يف  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري      
هو  اأردوغ��ان  اأن  اإىل  العربي  العامل 
املنطقة  يف  �سعبية  االأك��ر  الزعيم 
خا�سة مب�سر، وتزداد هذه ال�سعبية 
اأكر  يوما بعد يوم باتباعه �سيا�سة 
اإ���س��رائ��ي��ل،  وكذلك  ت�����س��ددا ���س��د 
العربية،  ال��ث��ورات  لكل  منا�سرته 
وب��ات��ب��اع��ه م��ن��ه��ج االع����ت����دال مع 
للتجربة  ال�سيا�سي كنموذج  االإ�سالم 

الدميقراطية احلديثة.
   ولي�س من الوا�سح اإىل اأي مدى 
�ستذهب تركيا يف �سيا�ستها اجلديدة 
ه��ددت  ذات���ه  فيالوقت  باملنطقة، 
يف  بحرية  دوري���ات  باإر�سال  اأن��ق��رة 
و�ستقوم  املتو�سط  االأبي�س  البحر 
�سفن  حلماية  حربية  �سفن  باإر�سال 

امل�ساعدات املتوجه اإىل قطاع غزة.
  وق���ال ه��Ôي ب��ارك��ي اأ���س��ت��اذ يف 
ليهاي  بجامعة  الدولية  العالقات 
اأ�سول  من  وه��و  بن�سلفانيا،  بوالية 
با�ستخدام  تقوم  تركيا  اإن  تركية، 
مع  وال��ع��داء  املنطقة  يف  التغريات 
املفقودة  هيبتها  ال�ستعادة  اإ�سرائيل 
يف العامل العربي خ�سو�سا بعد ربيع 
الثورات العربية، واأ�ساف، اإن اأنقرة 
ت�سعى اإىل تويل الزعامة االإقليمية 
اأن  على  املتحدة  الواليات  وتتحدي 
تختار بني اثنني من حلفائها االأقرب 

يف املنطقة، اأي اإ�سرائيل وتركيا.  
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مي�سي  واحد  اأ�سوف  خاطري  قال  اأمنيتك  �سنو  �سالوه  احول  واحد 
بروحه 

البلدية  من  هارب  لي�س؟  بالهواء  طاير  كي�س 
غيار  قطع  ت�سرتي  تبي  ؟  لي�س  للمقربة  راحت  عجوز 

تخاف  ال  قاله  يهز  اجللي  لقي  الثالجة  باب  فتح  حم�س�س  واحد  يف 
ب�سرب موية 

هذي  حتى  �سعليك  اأن��ت  و  و�سيته  يف  كاتب  لقوه  م��ات  واح��د  يف 
بتعرفها 

وحلقه  تك�سي  اخذ  العيب  عداه  واحد  مرة 
م�اجي  ت�هرب  ليه؟  احل�دود  ع�لى  واقف�ه  دج��اجه  يف 

امباع   : قالت  بااااااء  وين  ماااااااااء  اأمه  �ساأل  خروف 
عالهواء  يتكلم  ع�سان  لي�س؟  املروحة  اأم��ام  بتكلم  غبي  واحد  مرة 

مبا�سرة 
ميت  نف�سه  م�سوي  ولد  جابو  بايخة  واحدة  تزوج  بايخ  واحد 

ينفعكم ماجي  خلو  و�سيتها  يف  وكتبت  انت�حرت  دج�اجة 
عندي  اأنا  غريبه  قال  مدري  قال  ال�ساعه  كم  خويه  ي�سال  حم�س�س 

مدري اأال خم�س 
عادي  ال  قال  جريده  حتتك  حط  واحد  قاله  جدار  ي�سبغ  حم�س�س 

اطول 

ا�ضحك مع غربة نيوز  .... بروa�ضور اأجنبي يحدO موعدا 
جديدا ليوم القيامة

األك�سندر  يدعى  لربوف�سور  فيديو  »اليوتيوب«  موقع  عرب  انت�سر   -
ريربوف يوؤكد اأن يوم القيامة اأو نهاية العامل �ستكون يف 26 اأيلول 2011، 
اأي بعد 15 يوًما من االآن، ب�سبب مذنب »اإيلينني« الذي �سي�سرب االأر�س.
وقال ريربوف، الذي مل يك�سف الفيديو جن�سيته، اإن املذنب �سيكون على 
اأر�سي  زلزال  اإىل وقوع  يوؤدي  وال�سم�س، مبا  االأر�س  ا�ستقامة واحدة مع 
كبري ينتهي معه العامل.واأ�سار العامل اإىل ثالثة تواريخ كان املذنب فيها 
وهي  كبرية،  زالزل  وحدثت  وال�سم�س  االأر���س  مع  واحدة  ا�ستقامة  على 
زلزال 27 �سباط 2010 يف ت�سيلي، و4اأيلول 2010 يف نيوزلندا، 11 اآذار 
2011 يف اليابان.وك�سف ريربوف اأن املذنب خالل هذه التواريخ الثالثة 
�سيكون  اجل��اري  اأيلول   26 يف  لكنه  االأر���س،  عن  ما  حد  اإىل  بعيًدا  كان 
قبل. ذي  من  قرب  واأك��ر  معها،  واح��دة  ا�ستقامة  على  اإن��ه  جانب.  اإىل 
وعلى الرغم من تفاعل عدد كبري من زوار موقع »اليوتيوب« مع الفيديو 
الذي �ساهده حتى االآن اأكر من 367 األًفا، فاإن بع�سهم رف�س ما جاء به، 
واهتموا ب�«جنمة داود« التي توجد على اللوحة التي ي�سرح اأفكاره عليها.
اللوحة  على  داود  جنمة  اأحدكم  الحظ  هل   :»sinjilawee55« وقال 
اأنه يهودي �سهيوين!«. وتفاعل  اأم  التي ير�سم عليها؟ هل هي م�سادفة؟ 
»blastek 100« مع هذه املالحظة، واأ�ساف: »اأعتقد اأنه يهودي �سهيوين، 
واأنا ال اأ�سدقه«.من ناحيته، اأعلن د. م�سلم �سلتوت، رئي�س االحتاد العربي 
لعلوم الف�ساء، عدم ت�سديقه هو االآخر ملا جاء بكالم ريربوف، لي�س ب�سبب 
�سكوكه يف انتمائه االإ�سرائيلي، كما ذهب »blastek 100«، لكن الأنه غري 
اأن  اإىل  م�سرًيا  فا�سي«،  »كالم  باأنه  الكالم  هذا  �سلتوت  د.  علمي.وو�سف 
ظاهرة وجود مذنب »اإيلينني« على ا�ستقامة واحدة مع االأر�س وال�سم�س، 
لي�س باالأمر الغريب اأو النادر، لكنها ظاهرة تتكرر اأكر من الثالث مرات 
الف�ساء  لعلوم  العربي  االحتاد  رئي�س  ريربوف.وت�ساءل  اإليها  اأ�سار  التي 
عن �سبب اختيار هذا املذنب بالذات، ليبني عليه هذا الكالم، يف حني اأن 
املجموعة ال�سم�سية مليئة باآالف املذنبات التي جتوبها.وقال د. �سلتوت: 
»اإذا كان وجود مذنب على ا�ستقامة واحدة مع االأر�س وال�سم�س يوؤدي اإىل 
واحدة  ا�ستقامة  على  القمر  يكون  عندما  يقع  اأن  فاالأوىل  زلزال،  وقوع 
 4 اإىل   3 من  كثافته  فالقمر  املذنب،  من  بكثري  اأثقل  واأنها  خا�سة  معهما، 
�سنتيمرت مكعب، واملذنب 1 �سنتيمرت مكعب، الأنه يتكون من ثلج وتراب«.
الف�ساء  العربي لعلوم  نائب رئي�س االحتاد  وعلى الرغم من عدم اقتناع 
مبا جاء يف كالم ريربوف، فاإنه مل يفاجاأ ب�سبب انت�سار مثل هذه اخلرافات 
من حني الآخر.وعاد د. م�سلم بالتاريخ اإىل الوراء كثرًيا، وبالتحديد عام 
1910، عندما كان هناك تخوف من مذنب »هايل«، لكن مل يحدث �سيء.
ا; حيث ظهر موؤخًرا من يقول  ومع التقدم العلمي مل تقف اخلرافات اأي�سً
اإن نهاية العامل �ستكون يف 21 اأيلول يف 2012 ب�سبب كوكب غام�س ي�سمى 
nibiru، وقيل اإن هذا الكوكب الغام�س �سيقرتب من االأر�س، ويوؤدي اإىل 

نهاية العامل، الأنه ذو قوة مغناطي�سية هائلة تعادل ما حتمله ال�سم�س.
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اأم�س  ���س��وري��ة  �سحافية  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت 
قرارًا  اتخذت  ال�سورية  القيادة  ان  اخلمي�س 
النطاق  وا�سعة  ع�سكرية  عملية  ل�سن  حا�سمًا 
يف  املناطق  من  ع��دد  يف  املقبلة  االأي��ام  خ��الل 
فاإن  التقارير  تلك  ووف��ق  ال�سوري.  الداخل 
�سمته  ما  اإط��ار  يف  يندرج  العملية  هذه  هدف 
اأعلنته  الذي  امل�سلح  التمرد  على  <الق�ساء 
املدنيني  املواطنني  �سد  االإرهابية  التنظيمات 
وع��ن��ا���س��ر اجل��ي�����س وق���وى االأم����ن م��ن��ذ عدة 

�سهور>.
وح�سب ما ورد يف هذه التقارير فاإن العملية 
<بريق  ا�سم  �ستحمل  املرتقبة  الع�سكرية 
النظام  ق��وة  اىل  رمب��ا  اإ���س��ارة  يف  االأ�سد>، 

ال�سوري على امل�ستوى اللوج�ستي وال�سيا�سي.
ويف ال�سياق ذاته نقل موقع <�سرييانديز> 
وا�سعة  م�سادر  ع��ن  �سورية  يف  االإل��ك��رتوين 
االإطالع قولها ان االأجهزة ال�سورية املخت�سة 
ا�سم  اأoطلق عليها  نوعية  بعملية  البدء  تعتزم 
<بريق االأ�سد> خالل االأيام القليلة القادمة، 
وهي العملية احلا�سمة للق�ساء على <عنا�سر 
االإرهاب> يف البالد وفق تعبري املوقع، م�سيفًا 
وق�ساء  وتطهري  مت�سيط  العملية  <هدف  اأن 
ت�سهده  التي  املنظم  <االإرهاب>  على  نهائي 

لي�ست  ف��رتة  منذ  ال�����س��وري��ة  امل��ن��اط��ق  بع�س 
من  �ستبداأ  العملية  ه��ذه  واأن  بالق�سرية، 
مدينة عامودا وجبل الزاوية �سمااًل و�ستمتد 
لت�سمل قرى على احلدود االأردنية مع الرتكيز 
على احلدود اللبنانية والقرى امل�سرتكة التي 
ل�سن  وم��رك��زًا  ل�>االإرهابيني>  مكمنًا  باتت 

هجماتهم العدوانية>.
�ستوثق  العملية  تلك  اأن  ذاته  املوقع  وزاد 
حربي  اإع��الم  و�سريافقها  وال�سورة  بال�سوت 
�سيتم  التي  االأمنية  للعمليات  كتوثيق  نوعي 

عر�سها الحقًا للراأي العام املحلي والدويل.
ويف املقابل يتخوف حقوقيون ونا�سطون من 
الق�ساء  م�سمى  حتت  العملية  هذه  جتري  اأن 
تكون  حني  يف  امل�سلحة>  املجموعات  على> 
الغاية االأ�سا�سية منها هو الق�ساء النهائي على 
مراكز االحتجاج ال�سعبي �سد النظام ال�سوري 
ال �سيما يف املناطق التي ت�ستمر فيها املظاهرات 
ويف مقدمتها اأحياء وا�سعة من مدينة حم�س.

ال�سوري  الرئي�س  اأ���س��در  بينما  ذل��ك  ج��اء 
<التعبئة  ي�سمى  مبا  يتعلق  ت�سريعيًا  مر�سومًا 
قد  )االأ�سد(  اأنه  ذلك  يعني  اأن  العامة> دون 
اأعلن حالة التعبئة العامة. واأو�سح املر�سوم اأن 
التعبئة هي حتويل البالد ب�سكل عام والقوات 

زمن  اإىل  ال�سلم  زمن  من  خا�س  ب�سكل  امل�سلحة 
الوطن  �سيادة  عن  للدفاع  ا�ستعدادًا  احل��رب 
واخلارجية  الداخلية  االأخ��ط��ار  ومواجهة 
الطبيعية،  وغري  الطبيعية  الكوارث  فيها  مبا 
وو�سع جميع مواد البالد الب�سرية واملادية يف 
خدمة املجهود احلربي وفقًا ملقت�سيات م�سلحة 

البالد.
وح�سب موقع <االقت�سادي> ال�سوري، الذي 
حدد  لالنباء،  )�سانا(  وكالة  قبل  اخلرب  ن�سر 

املر�سوم مهام ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية 
وكذلك  وتنفيذها،  التعبئة  اإع��داد  جمال  يف 
يف  واملواطنني  وال�سركات  املوؤ�س�سات  واجبات 
جمال اإعداد التعبئة وتنفيذها، ومهام اأجهزة 
ال�سلطة التنفيذية واأجهزة االإدارة املحلية يف 
يف  والبلدات  والنواحي  واملناطق  املحافظات 

جمال التعبئة.
كما األزم املر�سوم احلكومة ال�سورية بتزويد 
املادية  بالو�سائط  امل�سلحة  والقوات  اجلي�س 

وفقًا  االأخ���رى  واخل��دم��ات  الطاقة  وم�سادر 
ملتطلبات التعبئة، وكذلك تنظيم

اأجهزة  لتحويل  الالزمة  اخلطط  واإع��داد 
امل�ستويات  خمتلف  على  واقت�سادها  الدولة 

ل�سالح التعبئة.
ا�ستدعاء  �سيتم  اأن���ه  امل��ر���س��وم  ب��ني  ك��م��ا 
املواطنني اإىل اخلدمة الع�سكرية االحتياطية 
املر�سوم  ل��ه��ذا  وف��ق��ًا  التعبئة  اإع����الن  ع��ن��د 
يف  النافذ  العلم  خدمة  ولقانون  الت�سريعي 

اجلمهورية العربية ال�سورية.
التعبئة عند  اإعالن  املر�سوم حاالت  وحدد 
اأو  اأك��ر  اأو  ودول��ة  �سورية  بني  احل��رب  وق��وع 
التهديد بوقوعها، وكذلك عند توتر العالقات 
االإقليمية والدولية، وعند حدوث ا�سطرابات 
مواجهة  وعند  ال��وط��ن،  اأم��ن  تهدد  داخلية 

الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.
التعبئة  م�ساألة  لينظم  املر�سوم  هذا  وياأتي 
قبل  من  املتكرر  النفي  رغم  �سورية  يف  العامة 
نية  غربيني  و�سيا�سيني  ع�سكريني  م�سوؤولني 

حلف �سمال االأطل�سي توجيه �سربة
ت�سميه  ما  خلفية  على  ل�سورية  ع�سكرية 
الدموي> للمحتجني  <القمع  الغربية  الدول 

يف �سورية من قبل النظام واأجهزته االأمنية.
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ت��ن��ت�����س��ر ه�����ذه االأي��������ام يف 
حمالت  الفل�سطينية،  االأرا�سي 
دعم  اإىل  تهدف  كثرية  �سبابية 
يف  الفل�سطينية  القيادة  توجه 
االأ·  يف  للدولة  مقعد  ان��ت��زاع 
اجلاري  ال�سهر  نهاية  املتحدة، 
ب� »ا�ستحقاق  وهو ما بات يعرف 
اأيلول«.ومن اأبرز هذه احلمالت، 
التي  ت�ستحق«  »فل�سطني  حملة 
اأيام مبادرة »املقعد  اأطلقت قبل 
نقل منوذج  الطائر« وتقوم على 
االأ·  ملقعد  ال�سنع  فل�سطيني 
من  ع��دد  اإىل  االأزرق  املتحدة 
ال��ع��وا���س��م ع��ل��ى اأم����ل ان��ت��زاع 
لت�سبح  اعرتاف دويل بفل�سطني 
الدولة رقم 194 يف العامل.ورفع 
�سابان فل�سطينيان من املتطوعني 
القابل  االأزرق  املقعد  احلملة  يف 
للطي، لي�ستقر يف رحلته االأوىل 
عند �سريح الرئي�س الفل�سطيني 
اأن  قبل  عرفات،  يا�سر  الراحل 
اأوىل  ب���ريوت  يف  رح��ال��ه  يحط 
والعاملية  ال��ع��رب��ي��ة  حم��ط��ات��ه 
اأمين  ن��ي��وي��ورك.وق��ال  ب��اجت��اه 
»مل��ا  احل��م��ل��ة:  من�سق  ���س��ب��ي��ح، 
مطلبًا  االأمم�����ي  امل��ق��ع��د  ك����ان 
ال�سكل  ع���ن  ب��واق��ع��ي��ة  ي��ع��رب 
كدولة،  لفل�سطني  الديبلوما�سي 
الفل�سطينيني  بحق  منا  واإميانًا 
ب��ال��ع��ي�����س ب��ح��ري��ة و����س���الم يف 
حملة  يف  قررنا  م�ستقلة،  دولة 
نر�سل  اأن  ت�ستحق«،  »فل�سطني 
مقعد دولتنا باأنف�سنا اإىل االأ· 
باملقعد  �سنجول  حيث  املتحدة، 
العوا�سم  م��ن  ع��دد  يف  االأزرق 
واأ�ساف:  واالأجنبية«.  العربية 
»ح��ج��م ه���ذا امل��ق��ع��د ال��رم��زي 
االأخ��رى  ال���دول  مقاعد  مياثل 
حيث  م��ن  امل��ت��ح��دة،  االأ·  يف 
والطبيعة  وال�����س��وت  التمثيل 
اأن  �سبيح  ال��ق��ان��ون��ي��ة«.واأك��د 
الر�سالة الهادئة وال�سلمية التي 
تعك�س  الطائر«  »املقعد  يحملها 
للعي�س  الفل�سطينيني  ح���ال 
على  وطنهم،  يف  و�سالم  بحرية 
االأر�����س. ���س��ع��وب  بقية  غ���رار 
باكورة  الطائر«  »املقعد  ويعترب 
م�سبوقة  غ��ري  �سعبية  حملة 

والرمزية،  االبتكار  حيث  م��ن 
ليحل  فل�سطني  م��ن  و�سينطلق 
�سيفًا على لبنان، رئي�س جمل�س 
االأمن الدويل، ومن ثم �سيتوجه 
الثانية،  امل��ح��ط��ة  ق��ط��ر  اإىل 
العامة  اجلمعية  ت��رتاأ���س  التي 
الدورة،  هذه  يف  املتحدة  ل��الأ· 
من  ك��ل  يف  تنقله  اإىل  اإ���س��اف��ة 
بروك�سيل،  ب��اري�����س،  مو�سكو، 
يحط  اأن  قبل  ول��ن��دن،  م��دري��د 
ن�ساطات  و�ستقام  نيويورك.  يف 
من  كل  يف  و�سعبية  ر�سمية  عدة 
باملقعد  احتفاء  العوا�سم  هذه 
وفد  و�سيحمله  للطي،  القابل 
�سعبي من القائمني على احلملة. 
فل�سطني  »قبول  �سبيح:  وق��ال 
يف  كاملة  ع�سوية  ذات  دول���ة 
االأ· املتحدة اأحد اأهم عنا�سر 
واإق��ام��ة  اال���س��ت��ق��الل،  حتقيق 
�سبيح  املن�سودة«.وعرب  الدولة 
النا�سطة  املجموعة  �سعي  عن 
الفل�سطيني  املقعد  ت�سليم  اإىل 
االأمني  من  كل  اإىل  نيويورك  يف 
العام لالأ· املتحدة بان كي مون، 
ورئي�س  االأم��ن،  جمل�س  ورئي�س 
اجلمعية العامة لالأ· املتحدة، 
قائاًل: »نحن ذاهبون اإىل االأ· 
املتحدة نحمل مقعدنا باأيدينا«.
لل�سباب  املتفاعل  ال��دور  وح��ول 
يف م��ث��ل ه���ذه احل���م���الت، ق��ال 
»نحن  حجاري:  �سمري  النا�سط 
جم��م��وع��ة م��ن ال�����س��ب��اب ك��ل ما 
يهمنا تقدË �سيء ما لفل�سطني. 
فيها  تتوجه  التي  املرحلة  ففي 
املتحدة،  االأ·  اإىل  ال��ق��ي��ادة 
ب�سمة  م��ن  ب��د  ال  اأن���ه  وج��دن��ا 
املوقف،  لهذا  داع��م��ة  �سبابية 
التامة  ق��ن��اع��ت��ن��ا  م��ع  خ��ا���س��ة 
التغيري«. على  ال�سباب  بقدرة 
الفكرة  اأن  اإىل  حجازي  واأ�سار 
ع�سف  جل�سات  نتيجة  »ج��اءت 
و�سبقت  ال�����س��ب��اب،  ب��ني  ذه��ن��ي 
خطاب الرئي�س االأمريكي باراك 
فيه خطوة  الذي عار�س  اأوباما 
القيادة الفل�سطينية نحو االأ· 
اأك��ر  ت��ع��ززت  لكنها  امل��ت��ح��دة، 
�سباب  اخلطاب«.وكان  هذا  بعد 
االأرا�سي  داخل  من  فل�سطينيون 

اأطلقوا  وخارجها  الفل�سطينية 
ت��رتاج��ع«  »ال  ح��م��ل��ة  اأخ������ريًا 
»�سارك«،  منتدى  مع  بالتن�سيق 
لدعم جهود االعرتاف بدولتهم 
للتوجه  الفل�سطيني  وباملوقف 
اىل العامل لنيل االعرتاف حتت 
املوقف،  على  ثباتًا  »نريد  �سعار 
التجمع  واأك��د  الوعود«.  �سئمنا 
حق تقرير امل�سري يف رحلة ن�سال 
�سلمي تبداأ باالعرتاف بالدولة، 
جميع  ب��ن��ي��ل  اإال  ت��ن��ت��ه��ي  وال 
الفل�سطيني،  ال�سعب  ح��ق��وق 
راف�����س��ًا ال���رتاج���ع ع��ن ال��ق��رار 
ال�سغوط  كانت  مهما  امل�ستقل، 
حت���ت ���س��ع��ار »ك��ل��ن��ا م���ن اأج���ل 
ال�سباب  فل�سطني موحدة«.واأكد 
حواراتهم  يف  الفل�سطينيون 
اأبناء الداخل  اأجريت بني  التي 
امل�سري،  وح��دة  ال�ستات  واأب��ن��اء 
وال��ن�����س��ال م���ن اأج����ل احل��ق��وق 
اختالف  على  وانهم  امل�سروعة، 
اأولوياتهم،  وتباين  مواقعهم، 
امل�سري،  تقرير  بحق  متم�سكون 
الفل�سطيني  الن�سال  وباعتبار 
والقد�س،  والقطاع  ال�سفة  يف 
داخل  واملثلث  والنقب  واجلليل 
هو  وال�ستات،  االأخ�سر،  اخل��ط 
واح���د. ل�سعب  واح����د،  ن�����س��ال 
حمافظة  �سباب  »ملتقى  واأطلق 
وهي  االإل���ك���رتوين،  قلقيلية« 
حمافظة �سمال ال�سفة الغربية، 
»حق  بعنوان  اإلكرتونية  حملة 
احلملة  وت��ه��دف  وا�ستحقاق«. 
وتاأييد  وت�سميم  »ت��دوي��ن  اىل 
ال���س��ت��ح��ق��اق اأي����ل����ول«، وق���ال 

كلها  »الدنيا  عليها:  القائمون 
ظهر  وف���ج���اأة  علينا  ت��ك��ال��ب��ت 
تقف  الغالبية  واأ�سبحت  احلق 
واأعداء  االأم�س  اأعداء  اإال  معنا 
اأبو  واأمريكا...  اإ�سرائيل  اليوم 
االأ·  اإىل  م��ع��ك��م  ن��ح��ن  م����ازن 
نحن  حقنا...  هذا  الأن  املتحدة 
يجب  اأن��ه  نعي  قلقيلية  �سباب 
يف  ب�سيط  ولو  دور  لنا  يكون  اأن 
الفل�سطيني...  احلق  هذا  دعم 
�ساهم معنا بن�سر مدونة لك عرب 
اأو  قلقيلية  �سباب  ملتقى  موقع 
ت�سميم اأو كلمة اأو ر�سالة لدعم 
تقت�سر  اأيلول«.ومل  »ا�ستحقاق 
االأطر  على  ال�سبابية  املبادرات 
بل  امل�ستقلة،  �سبه  اأو  امل�ستقلة، 
بع�س  يف  ال�سبابية  لالأطر  كان 
مبادرات  الفل�سطينية  االأحزاب 
مبادرة  ومنها  نف�سه،  ال�سياق  يف 
الفرع  اال�ستقالل،  �سباب  احتاد 
ال�سبابي لالحتاد الدميوقراطي 
وحتدثت  »ف���دا«.  الفل�سطيني 
االأمينة  نائب  الربغوثي،  �سهام 
ال��ع��ام��ة ل��� »ف����دا«، ع��ن اإج���راء 
احل��زب ات�����س��االت م��ع ع��دد من 
الدولية  ال�سبابية  ال��ه��ي��ئ��ات 
املبادرة،  ه��ذه  تفعيل  اأج��ل  من 
م�ساندة  »باجتاه  بلدها،  يف  كل 
اال�ستحقاق الذي يعترب جناحه 
االأمن  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  عاماًل 
تروجه  مل��ا  خ��الف��ًا  وال�����س��الم، 
اخل��ط��وة  اأن  م���ن  اإ����س���رائ���ي���ل 
بعملية  ت�����س��ر  الفل�سطينية 

ال�سالم«

Nالaات واتهامات ‘ جمعة ‘اÿبز والكرامة aى االرOن ‘

�سهدت م�سريات يف يوم اجلمعة التي انطلقت حتت �سعار »جمعة اخلبز والكرامة« بعد �سالة 
الظهر خالفات واتهامات متبادله بني احلراك ال�سبابي من جهة واأحزاب �سيا�سية على راأ�سها 

حزب جبهة العمل اال�سالمي من جهة اأخرى. 
وجاءت هذه اخلالفات - التي بدت جلّية يف م�سرية جامع احل�سيني و�سط العا�سمة عمان - 
كمّكملة ملا ر�سدته »ال�سحافة« منت�سف االأ�سبوع من خ�سية احلراك على اأن »يركب االإ�سالميون 

موجة احلراك الذي بداأ �سعبيا وما زال« ح�سب و�سفهم.
بداأ اخلالف يف م�سرية اجلامع احل�سيني عند اإبداء احلراكات ال�سبابية اعرتا�سها على اإعالن 
احتجاجها  احلراكات  تلك  وت�سجيل  والكرامة«،  »اخلبز  يف  امل�ساركة  عن  املتاأخر  االإ�سالميني 

اأي�سًا ملحاولة االإ�سالميني ال�سيطرة على احلراك و�سعاراته وهتافاته.
ويبدو اأن االإ�سالميني اأدركوا اأن هدفهم املتمثل باإبراز قيادتهم لل�سارع االأردين بات معروفًا 
للجميع، ما دفعهم للمبادرة باالعتذار الفوري لل�سباب واإنزال  اأعالم جماعة االإخوان امل�سلمني 
واالكتفاء برفع العلم االأردين بناء على طلب احلراكات ال�سبابية، التي كانت اعتزمت االنق�سام 

واخلروج يف م�سرية اأخرى م�ستقلة، بح�سب م�ساركني من احلراك .
يف  وخ�سو�سًا  ال�سبابية،  احل��راك��ات  عليه  اأك��دت  ما  مع  احل�سيني  يف  ح��دث  ما  وين�سجم 
املحافظات، ا�سقالليتها وعدم تبعيتها الأي جهة اأو حزب �سيا�سي، ويتجدد التاأكيد فيما اأ�سدرته 

جلنة �سباب لواء ذيبان عقب م�سرية اجلمعة التي خرجت يف اللواء.
واأ�سدرت اللجنة بيانًا قالت فيه اإنها ملتفة ب�سكل كامل حول تن�سيقية احلراكات ال�سبابية 
اأع�ساء  لي�سو  املت�سلقني  من  جمموعة  ظهور  ب�«  البيان  هذا  اإ�سدار  مربرة  لالإ�سالح،  وال�سعبية 
اأ�سيلني اأ�سال يف اللجنة حاولوا ا�ستخدام اال�سم مل�ساحلهم ال�سخ�سية حماولني �سرب احلراك 
وجتيريه اإىل جهات �سيا�سية غري معروفة وباأجندة �سخ�سية وقاموا مبحاولة االلتفاف على 
االأع�ساء الفاعلني الإق�سائهم طمعا با�سم اللجنة العريق الذي مل ينفك عن التن�سيق مع جميع 

جلان اللواء وحتى على م�ستوى حراك االأردن«.
االإ�سارة التي جاءت يف البيان، جلهات مل يتم ت�سميتها، تكرر ذكرها يف كذا بيان وفعالية 

واإعالن وت�سريح، عّرفت يف بع�س االأحيان باأنها احلركة االإ�سالمية حتديدًا.
احلراكات  معظم  من  ال�سطح  اإىل  برزت  التي  باالعرتا�سات  لالإ�سارة  التف�سري  ذلك  ويدّعم 
ال�سبابية وال�سعبية على ت�سريح للقيادي البارز يف احلركة االإ�سالمية رحّيل غرايبة، الذي 

بدا فيه واثقًا عندما قال »االإ�سالميون هم من يقودون ال�سارع االأردين«.
جلانهم  واأ�سماء  ظهورهم  على  للت�سلق  حماولة  اأي  باالإ�سالح  املطالبون  ال�سباب  يرف�س 
وحراكاتهم، رغم وقوع عدد من احلركات ال�سبابية يف ذلك »الفخ«، الذي بداأ ن�سبه بعد نحو 

�سهرين من انطالقة احلراك االأردين يف كانون الثاين للعام احلايل.
وو�سط االتهامات املتبادلة من فرتة اإىل اأخرى، والناجتة عن اختالف احل�سابات ال�سيا�سية 
واالأهداف النهائية لكل جهة عن االأخرى، يربز احتمال مربر لبطء نتائج احلراك االإ�سالحي 

االأردين،وهو اأن امل�ساركني يف هذا احلراك لي�سوا على قلب رجل واحد، وفق مراقبني.
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و  ب��وي)  (ب��الي  جملة  ي�ضت�ضيف  اأمريكي  عربي  ملهرجان  مقاطعة  حملة 
ال�ضوريني وي��روع  االأ�ضد  ن¶ام  عن  Uضاحبه   ™aويدا  .. اEي��ه)  اBي  (ال�ضي 

اأحمد الريان غا�ضب من م�ضل�ضل (الريان) 

مطلوÜ عمل
اأنا اقيم بواليه نيوجر�سي احمل رخ�سه �سوق  

ابحث عن عمل بنف�س الواليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .اال�سم

 العمر: 42 �سنه ، رقم التلفون : 6465085295  

office assistant   title
 looking for office assistant position, office duties ,

secretary ,speak arabic,m.s. office programs in new jersey
Maria tel:1201 3454952

طباñ لبناÊ يبحå عن عمل
طباخ لبناين لديه خربة �سنوات يف املاكوالت 

واحللويات العربية يبحث عن عمل

call georges : 3474576897 

املîرN êالد يو�ضف Tضار∑ ‘ هدم 
�ضور ال�ضفارة االE�ضرائيلية بالقاهرة 

ويعترب Pل∂ واجبا وطنيا 
يو�سف  خالد  املخرج  ك�سف   � لندن 
هدم  يف  املتظاهرين  مع  م�ساركته  عن 
ال�سفارة  مقر  ح��ول  ال��ع��ازل  اجل���دار 
جمعة  يف  ب��اجل��ي��زة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
واجًبا  ذلك  معترًبا  امل�سار«،  »ت�سحيح 
م�سريني  جنود  مقتل  على  رًدا  وطنًيا 
بر�سا�س  ���س��ي��ن��اء  يف  احل����دود  ع��ل��ى 

اإ�سرائيلي.
ا���س��ت��ع��داده  اإىل  ي��و���س��ف  واأ����س���ار 
ب�سكل  ولو  تظاهرة  اأية  يف  للم�ساركة 

يومي; �سعًيا لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير.
بهدم اجلدار  امل�سار« قاموا  »ت�سحيح  املتظاهرين يف جمعة  �سباب  اأن عدًدا من  يذكر 
من  بالقرب  االإ�سرائيلية  ال�سفارة  مبنى  اأمام  امل�سرية  ال�سلطات  اأقامته  الذي  العازل 
من  اآخرون  متكن  فيما  و«املطارق«،  »ال�سواكي�س«  م�ستخدمني  باجليزة،  احليوان  حديقة 

الت�سلل ملقر ال�سفارة بالطابق ال�ساد�س ع�سر وقاموا باقتحامه وبعرة ما به من اأوراق.
وقال خالد يو�سف يف ت�سريحات ملوقع »ام بي �سي. نت«، »�ساركت يف جمعة »ت�سحيح 
امل�سار« من دافع حبي ال�سديد للوطن، وللحفا® على الثورة امل�سرية البا�سلة، وحفاًظا 
كذلك على دماء ال�سهداء الذين �سقطوا حًبا يف م�سرنا الغالية التي ت�ستحق الت�سحية 

بالدماء من اأجل اأن تبقى«.
ال�سفارة  مقر  حول  العازل  اجل��دار  هدموا  الذين  ال�سباب  مع  »كنت  يو�سف  واأ�ساف 
االإ�سرائيلية باجليزة; اإمياًنا منا بواجبنا جتاه اجلنود امل�سريني البوا�سل الذين �سقطوا 
يف �سيناء بالر�سا�س ال�سهيوين القذر«، وت�ساءل املخرج امل�سري م�ستنكًرا »اإىل متى كنا 

�سن�سمت«؟.
واأو�سح اأن دعوات بع�س االأ�سخا�س بوقف املظاهرات من اأجل بناء م�سر اجلديدة هي 
اآراء �سخ�سية حترتم، قائال »لكن لن تكون هناك م�سر جديدة بدون تظاهرات ووقفات 

تطالب باالأمن واالأمان جلميع امل�سريني«.
واأبدى يو�سف ا�ستعداده للم�ساركة يف اأية تظاهرة ولو كانت ب�سكل يومي كي تتحقق 
مطالب الثورة، قائال »ال ميكن اأن ي�سيع جهد �سباب وفتيات م�سر اللذين ظلوا نائمني يف 

ميدان التحرير 18 يوًما هدًرا

)الريان(،  م�سل�سل  على  فعل  رد  اأول  يف 
اأحمد  ال�سهري  اأكد بطل الق�سة االقت�سادي 
الريان اأن امل�سل�سل �سوه �سورته، حيث قامت 
ووقائع  اأح���داث  باإ�سافة  امل�سل�سل  ا���س��رة 
الريان  اأحمد  اأكد  كما  حتدث،  مل  خمتلفة 
على اأن هذا خمالف للعقد املربم بينه وبني 

ال�سركة املنتجة للم�سل�سل.
مداخلة  يف  الريان  مها  قالت  جهتها،  من 
اإن  التلفزيونية  ال��ربام��ج  الأح��د  هاتفية 
مزواج  رجل  انه  على  والدها  اأظهر  امل�سل�سل 
اأغنية  خالل  من  نف�سه،  الوقت  يف  اب  ون�سّ
اللقطات  ان  اىل  م�سرية  امل�سل�سل،  ���س��ارة 
كمدمن  عمها  اأظهرت  للم�سل�سل  الدعائية 
تعطيه  ان  زوج��ت��ه  ت��رف�����س  ل��ل��م��خ��درات، 

اجلرعة.
بداأ  ال��ري��ان  اأحمد  ف��اإن  الإي���الف،  ووفقا 
ال�سركة  �سد  القانونية  االإج��راءات  اتخاذ 
التعاقد  ان  من  الرغم  على  للعمل،  املنتجة 
له  لي�س  الريان  ان  على  ن�س  بينهما  امل��ربم 
ان  حقه  من  ولي�س  العمل  يف  التدخل  حق 
على  يطلع  مل  حيث  امل�سل�سل،  �سيناريو  يقراأ 
دون  من  الت�سوير  ومت  اإطالًقا،  ال�سيناريو 
على  جل�ساته  اقت�سرت  حيث  ح�����س��وره، 

اجللو�س مع املوؤلفني فح�سب.
اأن م�سل�سل )الريان( بطولة خالد  يذكر 
�سالح وريهام عبد الغفور ودرة، ومن تاأليف 
واإخراج  البزاوي  وحممود  احلديدي  حازم 

�سريين عادل

اأ�سل  م��ن  اأم��ري��ك��ي  اأع��م��ال  رج���ل  ي�سعى    
لبناين، اإىل تنظيم مهرجان للعرب االأمريكيني 
العادة  ج��رت  كاليفورنيا،  والي���ة  ج��ن��وب  يف 
هذا  اأن  اإال  �سنة،   15 منذ  �سنويا  اإقامته  على 
واأخ���رى  منظمة  ح��م��الت  ي��واج��ه  امل��ه��رج��ان 
العربية  اجلالية  نا�سطي   قبل  من  ع�سوائية 

تدعو اإىل مقاطعته.
ورغم ان هذه لي�ست املرة االأوىل التي تنظم 
حمالت ملقاطعة هذا املهرجان، اإال ان هذه املرة 
اأن  بعد  متاما  اإف�ساله  اإىل  احلمالت  توؤدي  قد 
جلرائم  املوؤيد  موقفه  املهرجان  �ساحب  اأعلن 

النظام ال�سوري.
)اأحمد  ويدعى  املهرجان  �ساحب  وميلك 
العربي(  )العامل  ا�سمها  اأ�سبوعية  ن�سرة  علم( 
يخ�س�سها  اجلالية،  اأبناء  على  جمانا  وت��وزع 
بيع  و�سيط  كونه  واأعماله  ملهرجانه  للرتويج 
عقارات ويقدم قرو�سا بنكية، واأخريا اأ�سبحت 
الن�سرة تروج اأي�سا للنظام ال�سوري وتقف �سد 
)العلم(  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سوريني.  ثورة 
بال�سيا�سة  يعنى  وال  كاتبا  وال  مثقفا  يعد  ال 
اإال اأنه وقع حتت تاأثري �سخ�س يدعى )ريا�س 
اأب��ن��اء  ت��روي��ع  حم��اول��ة  ع��ل��ى  يعمل  �سعيد( 
يعمل  انه  لنف�سه  بالرتويج   ال�سورية  اجلالية 
مع املخابرات ال�سورية وي�ستخدم لغة ال�ستائم 
�سورية.  يف  )ال�سبيحة(  �ساأن  �ساأنه  البذيئة 
منذ  العلم  لن�سرة  مديرا  �سعيد  ريا�س  ويعمل 

�سنوات. 
اأبناء اجلالية ال�سورية والعربية يف  واأعلن 
املنطقة مرارا عن امتعا�سهم ال�سديد من ن�سرة 
الذين  ال�سوريني  دماء  بحور  على  باال  تلقي  ال 
ورج��ال  اجلي�س  اأي���دي  على  يوميا  ي�سقطون 
العلم  واأف�سح  ب��الده��م،  يف  وال�سبيحة  االأم��ن 
ن�سرته  موقف  على  عاتبه  �سخ�س  من  الأك��ر 
�سعيد  ريا�س  باأنه ال يقدر على اال�ستغناء عن 
وقام  لبنان.  يف  م�ساحله  يوؤذي  قد  انه  ب�سبب 
اإعالناتهم  بقطع  االأعمال  اأ�سحاب  من  العديد 
عن ن�سرة )العلم( وهو االأمر الذي جعل العلم 
ريا�س  كتبها  تو�سيحية  بيانات  ع��دة  ي�سدر 
جلهات  الع�سكرية  بالبيانات  اأ�سبه  وهي  �سعيد 
واحد  رق��م  ب��ي��ان  ك��ل  يحمل  حيث  انقالبية 
تندر  اأث��ار  ال��ذي  االأم��ر  وهو  وهكذا..  واثنني 

اأبناء اجلالية العربية االأمريكية.
هذا  عند  يقف  مل  العربية  اجلالية  وتندر 
احلد، اإذ اأن )ال�سبيح( ريا�س �سعيد ميلك مكتبا 
لتعبئة طلبات املهاجرين اإىل الواليات املتحدة 
االأمريكية، وموؤخرا قام باإقناع �ساب �سوري باأن 
يدعي باأنه م�سطهد يف �سوريا ب�سبب االأحداث 
الدامية هناك ولكونه م�سلما �سنيا والنظام من 
اإىل اخلطر  العلوية، مما قد يعر�سه  الطائفة 
االأم��ر  وه��و  �سورية.  ب��الده  اإىل  ع��اد  ح��ال  يف 
الذي ك�سفه ال�ساب نف�سه لبع�س اأ�سدقائه عن 
اأ�سال  )اأخالقيات( هذا ال�سبيح الذي ال يلتزم 
مببداأ وم�ستعد اأن يبيع  نظام االأ�سد الذي يروج 

له مقابل عدة دوالرات.
الذي  االأمريكيني  العرب  مهرجان  ويواجه 
اأواخر ال�سهر اجلاري حملة  اأن يقام  من املقرر 
والعربية.  ال�سورية  اجلالية  اأبناء  من  قوية 

وه����ذه احل��م��ل��ة ���س��ب��ق��ت��ه��ا ح��م��الت ع��دي��دة 
ببيع  املهرجان  قام  اأن  بعد  املا�سية  بال�سنوات 
ملجلة  امل��ه��رج��ان  اأر����س  يف  متخ�س�سة  اأم��اك��ن 
)بالي بوي( اخلليعة لتبحث عن وجوه جديدة 
ا�ستياء  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  الأغلفتها  
قاطعت  والتي  االأمريكية  العربية  العائالت 
املهرجان حتى قبل اأن يعلن العلم موقفه املوؤيد 

للنظام ال�سوري.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ن�����س��رة )ال��ع��ل��م( مل 
باأن  االأ�سد  نظام  لروايات  الرتويج  عن  تنفك 
الدامية  االأح��داث  خلف  تقف  موؤامرة  هناك 
جهاز  اإعداد  من  هي  املوؤامرة  وهذه  �سورية،  يف 
اال�ستخبارات االأمريكية )ال�سي اآي اإيه( اإال اأن 
العلم ا�ست�ساف بال�سنوات املا�سية يف مهرجانه 
تبحث  ك��ان��ت  ال��ت��ي  نف�سها  اإي���ه(  اآي  )ال�����س��ي 
العربية  اجلالية  اأبناء  من  ج��دد  عمالء  عن 
جلهاز  اأي�سا  اإعالنا  ين�سر  اأنه  كما  االأمريكية، 
مرتجمني  يطلب  ن�سرته  يف   اال�ستخبارات  
مغرية  جدا  برواتب  العربية  اللغة  يجيدون 
وذلك يف ال�سفحة املقابلة لبياناته التي يدافع 
ويتحدث  واملمانعة(  املقاومة  )نظام  عن  فيها 

عن موؤامرات ال�سي اآي اإيه!
ال�سورية   اجلالية  اأبناء  غالبية  اأن  ورغ��م 
موقفهم  يعلنون  كاليفورنيا  جنوب  منطقة  يف 
مظاهرات  وينظمون  ال�سورية  للثورة  املوؤيد 
اأن  اإال  النظام،  بجرائم  للتنديد  اأ�سبوعية 
ال  االأ�سد،  نظام  من  منتفعة  قليلة  فئة  هناك 
زالت توؤيده ومعظمهم قام بزيارات �سابقة اإىل 
اأنهم  وادعوا   االأ�سد  بالرئي�س  والتقوا  �سورية 
ممثلون للجالية ال�سورية، وهو االأمر الذي دفع 
لن�سر  الفي�سبوك  على  �سفحة  الإن�ساء  البع�س 
االأمريكيني  بال�سوريني  اخلا�سة  العار  قائمة 
ميلك  وبع�سهم  للنظام،  وامل��وؤي��دي��ن  املنتفعني 
اجلالية،  اأب��ن��اء  م��ن  فقط  ت�ستفيد  اأع��م��اال 
وعلمت )وطن( اأن ك�سادا اأ�ساب اأعمالهم ب�سبب 

مواقفهم وحمالت املقاطعة �سدهم.
قام  باأن  �سعيد(  )ريا�س  للمدعو  ي�سبق  ومل 
بااللتقاء باالأ�سد مع الوفود التي التقته ويوؤكد 
يدعي  ال�سخ�س  هذا  باأن  ال�سوريني  من  الكثري 
�سلته بالنظام وهو كاذب ومل يحظ ب�سرف اأن 
اإمنا  ال�سورية،  للمخابرات  خمربا  حتى  يكون 
يحاول الرتويج لهذه االأقاويل الإرعاب البع�س 
الذين يخ�سون من اأن ينتقم النظام ال�سوري من 
)ريا�س  وكان  �سورية.  يف  املتواجدة  عائالتهم 

ان  ليموزين( قبل  �سعيد( يعمل م�سبقا )�سائق 
يتعرف على )العلم( الذي ال يجيد كتابة ا�سمه 
باللغة العربية، فقام بتعيينه مديرا لن�سرته. 
ومنذ ذاك الوقت اتخذت ن�سرة )العلم( موقفا 

موؤيدا ومنا�سرا لنظام االأ�سد.
ويت�ساءل اأبناء اجلالية العربية عن هوؤالء 
اإجرامي(   )نظام  مع  يقفون  الذين  االأ�سخا�س 
كرامة  االأق��ل  على  يحرتم  بلد  يف  ويعي�سون 
الرئي�س  مواطنيه ويكفل احلقوق ويتعامل مع 
االأمريكي باعتبار اأنه موظف خلدمة املواطنني 
االأمريكيني لفرتة انتخابية واحدة اأو اثنتني. 
ميلكون  ه���وؤالء  اأن  كيف  البع�س  وي�ستغرب 
ويخت�سرون  �سورية  يف  )ال�سبيحة(  عقلية 
�سعبه  قتل  عن  يتوانى  ال  واحد  بفرد  الوطن 

الأنه يطالب باحلرية.
وتفيد معلومات )غربة( باأن )العلم( يواجه 
�سعوبات كثرية للرتويج ملهرجانه هذا العام ومل 
ي�ستطع بيع اأماكن يف املهرجان اإال جلهات قليلة 
مما قد يعر�سه لبع�س املخ�سر. واأفاد نا�سطون 
ملقر  املوؤدية  ال�سوارع  يف  الوقوف  ينوون  باأنهم 
مهرجانه  ح�سور  عن  النا�س  لثني  املهرجان 
وذلك بتبيان جرائم النظام ال�سوري، وكيف اأن 
�ساحبه ون�سرته تروج لهذا النظام وتقف �سد 

حرية ال�سوريني.
ويق�سم الكثري من ال�سوريني باأنهم �سيقا�سون 
)العلم( و )�سعيد( حال انهيار النظام ال�سوري 
التي  عائالتهم  من  االنتقام  من  خ�سية  وذلك 

تعي�س داخل �سورية.
عقده  على  فكرته  تقوم  امل��ه��رج��ان  وه��ذا 
الأ�سحاب  خم�س�سة  اأماكن  وي�سمل  يومني  ملدة 
املهرجان  وي�سم  الأعمالهم،  للرتويج  االأعمال 
مثل  اأن  املعروف  وم��ن  متنوعة.  فنية  فقرات 
هذه املهرجانات والتي تقام يف واليات خمتلفة 
ت�سرف عليها موؤ�س�سات جاليوية خريية ويعود 
على  تعمل  التي  املوؤ�س�سات  لتلك  املهرجان  ريع 
اإال  امل��ج��االت،  �ستى  يف  اجلالية  اأبناء  خدمة 
عليه  ي��ق��وم  كاليفورنيا  والي���ة  م��ه��رج��ان  اأن 
وحدة  ع��ن  رن��ان��ة  ���س��ع��ارات  ي�ستخدم  ت��اج��ر، 
الإبراز  املهرجان  هذا  يعقد  اأنه  ويروج  العرب 
املقربة  امل�سادر  بع�س  توؤكد  حني  يف  ثقافتهم، 
املائة  تتجاوز  مهرجان  كل  يف  اأرباحه  اأن  منه 
األف دوالر، وقد ارتفعت هذه االأرباح فعال بعد 
جناحه على مدى �سنوات ببيع اأماكن خم�س�سة 
ملجلة خليعة وجلهاز اال�ستخبارات االأمريكية.
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اإقامة  على  اأي���ام  بعد    – ال��ق��اه��رة 
�ساهقة  بناية  اأم���ام  خ��ر���س��اين  ج���دار 
اال�سرائيلية  ال�سفارة  اأع��اله��ا  يف  تقع 
اىل  ومثقفون  ت�سكيليون  دعا  بالقاهرة 
حتويله اىل معر�س فني ي�سجل »جرائم 
الفوتوغرافية  ب��ال�����س��ور  ا���س��رائ��ي��ل« 

واللوحات الت�سكيلية.
موقع  على  �سفحة  نا�سطون  واأطلق 
»في�سبوك«  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ع��ن��وان��ه��ا »م��ع��ر���س اجل�����دار ال���ع���ازل 
�سور  »جلمع  خاللها  من  دعوا  لل�سفارة« 
للمذابح اال�سرائيلية بغر�س ل�سقها على 
اجلدار العازل حول �سفارة ال�سهاينة يف 
القاهرة. فلنجعله ف�سيحة لهم وتوثيق 
لكل جرائمهم فليكن جدار العار لهم وملن 

بناه ال جدار االمان.«
ف��وق ج�سر على  بني  ال��ذي  واجل��دار 
النيل اأمام ال�سفارة اأطلق عليه م�سريون 
»اجلدار العازل« وهو اال�سم الذي يطلقه 
بداأ  الذي  اجلدار  على  وعرب  م�سريون 
رئي�س الوزراء اال�سرائيلي اال�سبق ارييل 
�سارون بناءه قبل ب�سع �سنوات يف ال�سفة 
بحجة  الفل�سطينية  باالرا�سي  الغربية 

حماية امل�ستوطنات اال�سرائيلية.
قائال  املوقع  يف  جابر  اأ�سامة  وعلق 
اىل  بفل�سطني..  ال��ع��ازل  اجل���دار  »م��ن 

اجلدار العازل بالقاهرة«.
ومل متنع معاهدة ال�سالم التي وقعتها 
م�سر وا�سرائيل عام 1979 التوتر بينهما 
ت�سبب  م�سري  �سعبي  غ�سب  اىل  ا�سافة 
بلغت  غا�سبة  احتجاجات  ان���دالع  يف 
املبنى  ت�سلق  حني  املا�سي  ال�سهر  ذروتها 
اال�سرائيلي  العلم  ون��زع  �ساب  متظاهر 

وو�سع العلم امل�سري.
وعرب م�سريون عن ا�ستيائهم من بناء 

بطول  امل�سري  العلم  ور�سموا  اجل���دار 
»م�سر  منها  تعليقات  وكتبوا  اجل���دار 
و«ت�سقط  اجلميع«  فوق  و«م�سر  دائما« 
ا�سقاط  ي��ري��د  و«ال�����س��ع��ب  ا���س��رائ��ي��ل« 

اجلدار.«
وقت  يف  م�سريون  م�سوؤولون  وق��ال 
يبلغ  الذي  اخلر�ساين  احلاجز  ان  �سابق 
ارت��ف��اع��ه م��رتي��ن ون�����س��ف امل���رت يهدف 
املبنى  يف  االخ��ري��ن  ال�سكان  حلماية 
ت�سغلهما  املرتفع ولي�س حلماية طابقني 
ال�سفارة اال�سرائيلية يف اأعاله ومل تقنع 

هذه الت�سريحات الغا�سبني يف ال�سارع.
منذ  با�سرائيل  م�سر  عالقات  وفرتت 
مبارك  ح�سني  ال�سابق  الرئي�س  خلع 
الذي كان حليفا مقربا للواليات املتحدة 

يف انتفا�سة �سعبية يف فرباير �سباط.
ووقع خالف دبلوما�سي ال�سهر املا�سي 
خم�سة  اال�سرائيلية  القوات  قتلت  حني 
احلدود  على  امل�سرية  االم��ن  ق��وات  من 
م�سلحني  ت��ط��ارد  قواتها  كانت  عندما 

قتلوا ثمانية ا�سرائيليني.
ب�سحب  ق�سري  لوقت  م�سر  وه���ددت 
قتل  ان  وق��ال��ت  اأب��ي��ب  ت��ل  م��ن  �سفريها 
امل�سريني انتهاك ملعاهدة ال�سالم وطلبت 

فتح حتقيق م�سرتك.
حتويل  ف��ك��رة  اأن  ال��ب��ع�����س  وراأى 
كثريون  يعتربه  ملا  معر�س  اىل  اجل��دار 
موجعا  يكون  رمبا  ا�سرائيلية«  »جرائم 

ال�سرائيل.
فتعلق اميان يف موقع »معر�س اجلدار 
ا�ستطاعت  »اذا  قائلة  لل�سفارة«  العازل 
ا�سرائيل قتل ال�سهود عرب التاريخ �سمن 
فلن  فل�سطني  �سعب  اب��ادة  يف  �سيا�ستها 
ارتكبتها  جرائم  �سور  اخفاء  ت�ستطيع 
جدار  اأى  فليكن  الفل�سطينيني.  بحق 

يحميهم ي�سجل ويظهر حقيقة انتهاكات 
الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ���س��د  ا���س��رائ��ي��ل 

االعزل.«
رائعة.  »فكرة اجلروب  اأن  اخر  وراأى 
ال�سهاينة...  جلرائم  معر�سا  اجعلوه 
ول��ك��ن اأمت��ن��ى يف االخ���ري ا���س��ق��اط هذا 

احلائط وارجاع احلق الهل ال�سهداء..
تعلق  اأن  زي��ن��ة  اأب���و  مها  واق��رتح��ت 
ليلى  الفل�سطينية  �سورة  اجل��دار  على 
طائرة  تختطف  ام��راأة  اأول  وهي  خالد 
قامت  حيث   1969 اب  اأغ�سط�س/  يف 
بخطف طائرة �سركة العال اال�سرائيلية 
وحتويل م�سارها اىل �سوريا بهدف جذب 
املعتقلني  العامل اىل اطالق �سراح  اأنظار 

الفل�سطينيني.
الفي�سبوك  على  اأخ��رى  �سفحة  ويف 
عنوانها »معا لتحويل اجلدار العازل اىل 
معر�س فني �سد االنتهاكات ال�سهيونية« 
قالت دينا عبد املنعم انه »ردا على بناء 

ال�سهيونية  ال�سفارة  اأمام  العازل  اجلدار 
و/بعد/ مقتل اخواننا يف غزة وجنودنا 
على احلدود امل�سرية واميانا منا ب�سرورة 
دعم املقاومة الفل�سطينية فقد قررنا اأن 

ناأخذ من الفن �سالحا للمقاومة.«
واق�����رتح�����ت »ت�������س���وي���ر امل����ج����ازر 
واقامة  العازل  اجلدار  على  ال�سهيونية 
وذلك  احل��دود  ل�سهداء  ت��ذك��اري  ن�سب 

بالر�سم.. واملل�سقات.«
وقال الت�سكيلي حممد عبلة لرويرتز 
ان اجلدار منا�سب لعمل معر�س كل اأ�سبوع 
مب�ساركة ت�سكيليني يف مقدمتهم ال�سباب 
ثم توثق ر�سوم املعر�س بال�سور ومقاطع 
على  وتداولها  بثها  ي�سهل  التي  الفيديو 

االنرتنت.
اأتيليه  خالل  من  �سيطلق  اأنه  واأ�ساف 
دعوة  رئا�سته  ي��ت��وىل  ال���ذي  ال��ق��اه��رة 
هذا  يف  للم�ساركة  ال��ف��ن��ان��ني  جل��م��وع 

املعر�س املتجدد. »رويرتز«

االردن  يف  ال�����س��وري  ال�سفري  ات��ه��م   
يطالبون  م��ن  �سليمان  بهجت  اجل���Ôال 
بطرده من االردن باأنهم <ال ي�ستحون> 
معربا عن قناعته باأن هوؤالء ال ميثلون 
و�سورية  االردن  يف  ال�سقيقني  ال�سعبني 
قبالة  ال��ق��در  ليلة  اق��ام��وا  م��ن  داع��ي��ا 
�سفارته يف �سهر رم�سان املا�سي باخلجل 
من انف�سهم النهم كان ينبغي ان يقيموها 

�سد من يحتل القد�س.
االردنية  ال�سعبية  اللجنة  وطالبت 
�سفري  بطرد  املا�سي  ال�سبت  ال�سورية 
اعت�ساما  نظمت  حيث  ال�سوري  النظام 
الوزراء،  رئا�سة  مقر  امام  الغر�س  لهذا 
�سل�سلة  ا�سابيع  ع��دة  منذ  تنظم  فيما 
ال�سلطات  تقمعها  ال  يومية  اعت�سامات 
ال�سوري  ال�سفري  مكتب  مقابل  االردنية 
املثرية  ال�سخ�سيات  م��ن  ا�سبح  ال���ذي 
خ�سو�سا  االردن  يف  واجل��دل  لال�سكال 

النظام  ���س��ق��وط  ب����اأن  اق���رتاح���ه  ب��ع��د 
ال�سوري �سيعني �سقوط االردين الحقا.

ن�س  �سورية  اع��الم  و�سائل  ون�سرت 
بيان ا�سدرته ال�سفارة ال�سورية ردا على 
ال  يوم  البيان:  وق��ال  ال�سبت،  اعت�سام 

يخجل نفر ممن يحت�سبون انف�سهم على 
منهم  االردين  وال�سعب   � ال�سقيق  االردن 
لكي  فا�سلة،  بتمثيلية  يقوموا  ان   � براء 
م�سر  يف  ويجري  ج��رى  ما  على  يغّطوا 

جتاه ال�سفارة اال�سرائيلية.
�سحافيون  قال  الذي  البيان  وحتدث 
�سليمان كتبه بخط  ال�سفري اجلÔال  ان 
ثم  ّكرا(  oس�( العار  على  �ّس  oر nي  rمن ي��ده: 
يزّور الوقائع واالحداث، ويبني عليها.. 
ذات  يف  ي�ستحي  وال  يخجل  ال   rوم���ن
م�سريون،  �سباب  فيه  ق��ام  ال��ذي  اليوم 
ودبلوما�سييه  اال�سرائيلي  ال�سفري  بطرد 
وهو  يخجل  ال  وم��ن  امل��ع��ز..  قاهرة  من 
القدر(  و)ليلة  القد�س(  )ي��وم  يحيي 
راأ�س  وقيادتها،  �سعبها   nع�� nف nر �سفارة  امام 
العرب عاليا، اىل يوم الدين.. بدال من 
اغت�سب  من  امام  القد�س،  يوم  ان يحيي 
القد�س، اال اذا كان � ويبدو االمر كذلك 

هي  �سورية  يعتربون  ه��وؤالء،  امثال  ان   �
التي اغت�سبت القد�س، ولي�س ا�سرائيل.

وت��اب��ع ال��ب��ي��ان: ل��ق��د ع���ّرى ه���وؤالء 
ان��ف�����س��ه��م، ح��ت��ى م���ن ورق�����ة ال���ت���وت، 
متجاهلني اّنهم لو كانوا - ال�سمح اهلل - 
هم ا�سحاب القرار يف هذا البلد ال�سقيق، 
nا كان لل�سقيقة �سورية اّي عالقة معهم،  nمل
)طرد  اجل  من  للتداعي  احتاجوا  وملا 
ال�سفري ال�سوري(. واخريا، اذا مل ت�ستح، 

فقل ما �سئت>.
القا�سية  ال��ع��ب��ارات  ه���ذه  وج����اءت 
النا�سطني  �سد  ال�سورية  ال�سفارة  من 
التي  االزع���اج���ات  ب�سبب  االردن���ي���ني 
حيث  لل�سفري،  يوميا  ه���وؤالء  ي�سببها 
�سبه  اعت�سامات  تنظيم  على  يحر�سون 
يومية بالتعاون مع جلان �سورية ي�سكلها 
مواطنون من الرعايا ال�سوريني يف عمان 

»نيويورك  حت��ري��ر  هيئة  اع��ت��ربت 
املتحدة على  االأ·  الت�سويت يف  تاميز« 
ووجهت  »مدمرا«،  الفل�سطينية  الدولة 
املتحدة  ل��ل��والي��ات  وا���س��ع��ة  ان��ت��ق��ادات 
اأنهما  بادعاء  االثنني،  اليوم  واإ�سرائيل، 
ال تعمالن مبا فيه الكفاية للتو�سل اإىل 
يف  »الت�سويت  ال�سحيفة  وقالت  ح��ل. 
االأ· املتحدة �سيكون مدمرا، والواليات 
يظهروا  مل  واأوروب��ا  واإ�سرائيل  املتحدة 
اإحلاحا اأو جراأة يف حماولة اإيجاد حل«. 
واأ�سافت هيئة حترير »نيويورك تاميز« 
اأن الوقت القليل املتبقي اإىل حني انعقاد 
الوحيد  االأم��ر  لي�س  العامة  اجلمعية 
فح�سب،  العمل  اإىل  ال��دول  يدفع  ال��ذي 
اإ�سرائيل  ب��ني  املتفاقم  التوتر  واإمن���ا 

العبتان  وه��م��ا  وت��رك��ي��ا،  م�سر  وب���ني 
احلاجة  يجعل  املنطقة،  يف  مركزيتان 
ال�سحيفة  وكتبت  م�سرييا.  العمل  اإىل 
اأنه يف حال مل  اإىل  اأن تقديراتها ت�سري 
الواليات  منع  من  الفل�سطينيون  يتمكن 
يف  النق�س  حق  ا�ستخدام  من  املتحدة 
اإىل  �سيتوجهون  فاإنهم  االأم���ن،  جمل�س 
اجلمعية العامة، حيث يوجد لهم اأغلبية 
هناك، بهدف تو�سيع �سالحيات املراقب 
اإىل  م�سرية  من�سور،  ريا�س  الفل�سطيني 
جدا  املخفف  ال��ق��رار  ه��ذا  »ح��ت��ى  اأن���ه 
الطريق  الفل�سطينيني  اأمام  يعبد  �سوف 
التابعة  والهيئات  اللجان  ع�سرات  اإىل 
على  قدرتهم  من  ويعزز  املتحدة،  لالأ· 
الدفع ب�سكاوى �سد اإ�سرائيل يف املحكمة 

اللوم  التحرير  هيئة  وتلقي  الدولية«. 
اأ�سا�سا على رئي�س احلكومة االإ�سرائيلية 
باأنه  و�سفته  ال��ذي  نتانياهو  بنيامني 
»ا���س��ت��غ��ل ك��ل ذري��ع��ة ل��الن�����س��ح��اب من 
اأن  اأي�سا  وكتبت  ال�����س��الم«.    حمادثات 
يتحملون  والفل�سطينيني  االإ�سرائيليني 
وقادة  االأمريكي  الرئي�س  مع  امل�سوؤولية 
»الأمر  اإن��ه  كتبت  كما  العربية.  ال��دول 
م��ذه��ل يف ه��ذه امل��رح��ل��ة امل��ت��اأخ��رة من 
ال��ل��ع��ب��ة، اأن ي��ك��ون ه��ن��اك خ��الف��ات يف 
الراأي يف الواليات املتحدة واأوروبا حول 
وجهات نظر معينة ب�ساأن اقرتاح جتديد 
املفاو�سات، مثل طلب اإ�سرائيل االعرتاف 
ال�سحيفة  وت��ن��اول��ت  ب��ي��ه��ودي��ت��ه��ا«. 
اإ�سرائيل  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 

الفل�سطينيني  املتحدة الإقناع  والواليات 
بالرتاجع عن التوجه اإىل االأ· املتحدة، 
لل�سلطة.  املالية  امل�ساعدة  وق��ف  مثل 
اأ�سا�سها«،  من  »خاطئة  باأنها  وو�سفتها 
اأن  �ساأنها  من  اخلطوات  هذه  »اإن  وكتبت 
الفل�سطينية  القيادة  بانهيار  تت�سبب 
االأك���ر اع��ت��داال، وت��ع��زز ق��وة حما�س، 
وجتمد التعاون احليوي يف جمال االأمن 
الفل�سطينية«.  وال�سلطة  اإ�سرائيل  بني 
االأمريكي  الرئي�س  ال�سحيفة  وتطالب 
حديدية  قب�سة  ي�ستخدم  ب��اأن  اأوب��ام��ا 
للعودة  مازن  واأبو  نتانياهو  لل�سغط على 

اإىل طاولة املفاو�سات.

ت¨ييب املراأة ‘ االEعالم العربي 
اأحالم اكرم 

يف  وجودي  خالل  من  يل  اأتيحت  التي  التعبري  حرية  اأع�سق 
اأّثرت واأثرت يف تفكريي ومّنت  الغرب. والتي وعلى مر ال�سنني 
اأجربين  واأكتبها مما  اأقولها  التي  الكلمة  امل�سوؤولية عن  روح  يّف 
التي  امل�سداقية  اأن��ال  لكي  احلقيقة  وتق�سي  املو�سوعية  على 
معنى  اأ�ستوعب  جعلتني  التي  هي  هذه  التعبري  اأمتناها..حرية 
التعددية يف االآراء.. وباأن لي�س هناك من راأي واحد وال حقيقة 
راأي  ولكن كل  ال�سواب..  اأو  للخطاأ  راأي قابل  واأن كل  مطلقة.. 

مهما كان ال يقل اأهمية عن االآخر.. 
اإ�ستطاعتي  قدر  احاول  العربي..  ال�سباب  اإنتفا�سات  ظل  يف 
املنطقة  يف  ي��دور  مل��ا  ال�سيا�سية  التحليلالت  ب��رام��ج  متابعة 
اخرى..  اإىل  عربية  حمطة  من  ب�سغف  واأتابعها  العربية.. 
حماولة قدر اإ�ستطاعتي اإ�ستق�ساء روؤية م�ستقبلية ولو حمدودة 

الآثار هذه االإنتفا�سات على م�ستقبل االإن�سان العربي.. 
قناة  اأخبار  من  جزءا  �ساهدت  وحدها  وبال�سدفة  باالأم�س 
ال بي بي �سي العربية حول التكهنات على م�سري القذايف واإىل 
اأي من الدول االأفريقية �سيلجاأ.. واالإحتماالت املرجحة حول 

جلوئه اإىل النيجر.. 
راأيهم  ما  حول  نا�سو  بوركينا  من  مواطنني  من  تقرير  تبعه 
كانت من خم�سة  العينة  اإىل دولتهم..  القذايف  يف حال ح�سور 
رجال واإمراأتني.. اأجمع اأربعة منهم على الرتحيب به ملا قّدمه 
للنيجر من معونات �سابقة وم�ساعدته يف بناء البنية التحتية.. 
اإ�سافة اإىل ما �سيجلبه لهم من اأموال وذهب �ست�ساعد الدولة.. 
ليبيا  ثروة  وزع  فالقذايف  ال  بح�سورة..ومل  �سعداء  كانوا  كلهم 
وعائلته  ملكه  اأنها  على  وت�سرف  النفط  عائدات  من  القومية 
وحده.. وترك الدولة الغنية تعي�س مب�ستوى ال يتجاوز م�ستوى 

اأية دولة من العامل الثالث.. رمبا الإميانه بامل�ساواة!
الباب  اإليه بحيث ترك  �سيوؤول  ملا  اإلهام  ملا ميتلكه من   ورمبا 
وزع  اأن  بعد  اإليه  ياأوى  مكانا  يجد  لكي  االأ�سود  ليومه  مفتوحا 

ماليني ال�سعب الليبي على العديد من دول القارة االأفريقية 
حني  نظري..  وجهة  من  االأ�سواأ  كان  اخلام�س  الرجل  تعليق 
قال باأن القذايف رجل م�سلم.. وال ميكن مل�سلم اآخر اأن ال ين�سر 
اأخاه.. مبعنى اأن�سر اأخاك ظاملا اأو مظلوما... بغ�س النظر عن 

جرائمه �سد االإن�سانية و وجرائمة على مواطنية و�سعبه.. 
�سيجلب  الأنه  كليا..  وج��وده  رف�ست  ف��االأوىل  املراأتان..  اأما 
احلرب والدمار معه..و�سي�ستعمل دولة النيجر كقاعدة حلربه 
معروف  الأن��ه  اإ�ستقباله  رف�ست  االأخ���رى  امل���راأة  ليبيا..  على 
دول  مع  ورمبا  حروب  يف  النيجر  و�سيدخل  م�ساكل،،  رجل  باأنه 
اأفريقية جماورة اأخرى..اإ�سافة اإىل اأننا ال نريد قتل اأبنائنا. 
اأي �سكل من  الذين قد يندرجوا يف مثل هذه احلروب طمعا يف 
اأن  اأن تبقى فقرية على  القتل..وتف�سل  الوظائف حتى  اأ�سكال 

يقتل اإبنها.. 
للتحليالت  متابعتي  خ��الل  وم��ن  اأن��ن��ي  اإىل  ف��ج��اأه  وتنبهت 
ذكورا  �سوى  اأجد  ال  العربية..  القنوات  معظم  على  ال�سيا�سية 
واالأعلم  االأدرى  اأنهم  اأ�سا�س  على  التحليالت  ه��ذه  يت�سدروا 
تعليق  يف  جاء  وكما  اأثبتت  بينما  امل�ستقبل..  على  واالأحر�س 
الأنها  الرجل..رمبا  من  نظراآ  اأبعد  امل��راأة  باأن  ال�سابق  املراأتني 
هي  �سابعة  حا�سة  لديها  اأن  واأعتقد  م�ساعرها..  يف  اأ���س��دق 

حماية اأبناءها.. 
امل�ساركة  عن  مغيبة  العربية  املراأة  تبقى  ملاذا  هو..  �سوؤايل 
االإع��الم  يف  امل�ساركة  ه��ذه  عن  امل��راأة  تغييب  اإن  ال�سيا�سية.. 
الرجل  بني  امل�ساواة  عدم  توؤكد  عمد  ب��دون  اأو  بعمد  العربي 
واملراأة.. حقيقة اأن القنوات العربية �ساهمت بجراأة وبحق يف 
التاأ�سي�س ملبداأ حرية التعبري.. ولكن م�سوؤوليتها االأكرب هو اإر�ساء 
قيمة امل�ساواة من خالل ح�سور املراأة.. وم�ساركتها ال�سيا�سية يف 
الربامج.. ت�سجيع املراأة على الثقة بنف�سها ومتكينها حتى واإن 

كانت اأقل �سهرة اأو اأقل مكانة وظيفية من زميلها.. 
كما  العربية  الذهنية  يف  امل�ساواة  ملفهوم  يوؤ�س�س  لن  تغييبها 
فاعل  وغري  ديكور  جمرد  �سيبقيها  بل  التعبري..  حلرية  اأ�س�س 
اإىل  اأو  النور  اإىل  اإما  م�سريه  �ستغري  لهزات  يتعر�س  جمتمع  يف 
الظلمة.. واملراأة هي النور الذي �سينري طريق امل�سري.. ملا متلكة 

من ب�سر وب�سرية وحر�س على االأمن واالأمان..
احلقيقية.. الثورة  بتحقيق  تنجح  لن  العربية  االإنتفا�سات 
والتعددية  احل��ري��ة  اإىل  العربية  باملجتمعات  واالإن��ت��ق��ال 
ملبداأي  العربية  الذهنية  يف  الرت�سيخ  ب��دون  والدميقراطية 
امل�ساواة والعدل.. وكالهما مرتبطان باملراأة وبحقوقها.. عدم 
الندوات والتحليالت وعدم وجودها يف  املراأة يف هذه  م�ساهمة 
العربي  االإعالم  من  �سلبية  م�ساهمة  اإال  اأعتربه  ال  الربامج  كل 

الإبقاء الو�سع على ما هو عليه.. 
باأن  اأع��رتف  اأن  علي  فقط.  واملو�سوعية  وللحقيقة  ولكن 
معظم  يف  اإم����راأه  م�ساركة  يتوخى  ال���ذي  الوحيد  ال��ربن��ام��ج 
قناة  على  عرب..  عرفان  للمذيع  اأيام   7 برنامج  هو  حلقاته.. 
م�ساركات  �ساهدت  ما  كثريا  وال��ذي  العربية..  �سي  بي  بي  ال 
من  االأخبار  حتليل  على  واأقدر  اأجراأ  الربنامج  هذا  يف  ن�سائية 

اأكرب ال�سحفيني العرب.. 
والرجل  امل��راأة  م�ساركة  من  وتبداأ  وطويل..  �ساق  الطريق 
اأم يف العمل..والف�سائيات هي امل�سوؤولة االأوىل  �سواء يف البيت 

عن تر�سيخ البنية التحتية للدميقراطية.. 

  باحثة ونا�سطة يف حقوق االإن�سان



Êتقرير ميدا
اأحمد ح�سن الزعبي

البث  اإحدى باقات  العربية من  القنوات االإخبارية  ا�سطرين اختفاء 
ف�سول  من  كجزء  ال�سوري  الر�سمي  التلفزيون  متابعة  اىل  �ساعات،  ب�سع 

مطاردة اخلرب حتى لو دخل معقله املعتم .
كنت متاأمال ان تكون ال�سهور ال�سبعة املا�سية وامل�سبعة بال�سور الب�سعة 
والدماء واحلقائق قد اأحدثت تقّدمًا ولو »�سنتمرتًا« واحدًا نحو الواقعية 
ق�ست« من جديد... oاأو »مليمرتًا« يتيمًا نحو املهنية االعالمية ..اال انني »ف
واآمنت ان ن�سرات االأخبار يف كل التلفزيونات العربية الر�سمية يجب ان 

تدرج �سمن برامج االأطفال...
حي  يف  االأو�ساع  عن  لت�ساأله  التلفزيون  مرا�سلي  باأحد  املذيعة  ات�سلت 

القدم:
مواجهات  ان  املغر�سة  القنوات  بع�س  تناقلت  ع��الء،  زميل  املذيعة: 
هذا  تفّند  ان  ارج��و  نار  اط��الق  �سوت  هناك  ال��ق��دم..وان  يف  االآن  جتري 

االإدعاء.!!
جمرد  هي  ا�سوات  من  �سمع  ما  اأن  هنالك  ما  كل  اب��دًا،  عالء:  املرا�سل 

مفرقعات نارية يلقيها االأهايل بني احلني واالآخر احتفااًل بالعيد..
طبعًا �سكرته وتابعت حوارها مع �سيوفها وكاأنها بهذا االت�سال الق�سري 
قد اقنعت ال�سعب وبي�ست �سورة النظام و الغت كل ال�سور احلية القادمة 
من هناك...طيب ماذا لو �ساألته عن الدم واحلرق والتدمري والدبابات يف 

املنطقة مباذا �سيجيب؟..
بع�س  اي�سًا  املغر�سة  االع��الم  و�سائل  عالء..تناقلت  املذيعة:زميل 

ال�سور املفربكة لدماء يف ال�سارع ..هل هذه ال�سور �سحيحة؟
عالء: ابدًا كل ما يف املو�سوع ان تاجر خملالت قد دلق بقايا ماء »لفت« 

م�سبوغ باالأحمر يف ال�سارع فبدا وكاأنه دم ب�سري..
الر�سيف  على  ملقى  ال�ساب  اخ��رى  مفربكة  �سورة  وهناك  املذيعة: 

وم�سّرج بدمه اخربنا كيف متت الفربكة!!
ال�ساب م�ساب  ان  ، فتبني  املو�سوع  زميلتنا عن هذا  لقد حترينا  عالء: 
واالأخرى..ويبدو  الفينة  بني  احلالة  هذه  وت�سيبه  الطفولة  منذ  ب�سرع 
اأن هناك من �سور ال�ساب امل�سكني اثناء النوبه وا�ستخدمها ب�سكل خاطىء 

لي�سهر بعنا�سر االمن.
امل��ذي��ع��ة: واي�����س��ا م����اذا ع���ن ���س��ور ال��ب��ن��اي��ات ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا ثقوب 

بواجهاتها.!!!.
عالء:...ال�سور �سحيحة...لكن الثقوب لي�ست ب�سبب اطالق نار االأمن 
لتثبيت  »دريل«  ي�ستخدم  االهايل  احد  ..كان  وامنا  املواطنني  بيوت  على 
الر�سا�س..هذا  بفعل  ثقوب  وكاأنها  الثقوب  ..فبدت  للنظام  والء  قارمة 
بع�س  تدعي  كما  لل�سّبيحة  وجود  اأي  هناك  هل  طيب  املذيعة:  �سيء  كل 

القنوات الهّدامة..
عالء: ال وجود ابدًا لل�س�ّ............. طااااااااااااااخ

املذيعة:الو عالء..عالء..زميلنا عالء..
وجود  ال  حكالك  املرحوم  املذيعة:  على  ويرد  الهاتف  يلقف  ال�سبيح 
الغلبة  كرت  بالها  تانية  لل�سبيحة...مرة  وج��ود  ال  لل�سبيحة...يعني 

هاااااااا؟
ahmedalzoubi@hotmail.com
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لندن aى   Üالعر ليا›  رaيقة  ال�ضي�ضة 

Aلزيارة طالب متفوق.. رغم �ضيل الدما âلديه ما يكفي من الوق (≥اي≤ ورايa) االأ�ضد

 لندن  - خا�س غربة نيوز
جزءا  لتمثل  لندن  يف  ال�سي�سة  مقاهي  تزدهر 
يف  �سيما  ال  الرم�سانية  ال�سمر  ل��ي��ايل  م��ن  ك��ب��ريا 
االأحياء العربية التي يتوافد اإليها الزوار من جميع 
الطبقات واجلن�سيات رجاال ون�ساء ملمار�سة طقو�س 
بالعنب  املمزوج  الدخان  ونفخ  القهوة  اجللو�س على 
ومتتلك  الهند.  وجوز  الكابوت�سينو  وحتى  والتفاح 
طابعا  الربيطانية  العا�سمة  يف  ال�سي�سة  مقاهي 
م�سرية  اأو  �سامية  اأو  مغربية  ق��رى  فهي  خا�سا، 
والتي  الثقافات  ه��ذه  من  امل�ستوحاة  بديكوراتها 
يعك�سها خرطوم ال�سي�سة الذي يحمل زخارف ف�سية 
ذلك  يزيد  ومما  فرعونية.  نقو�سا  اأو  نحا�سية  اأو 
اأروقتها  داخل  ترتدد  التي  العربية  االأنغام  �سوت 
جوا  متنحها  والتي  احلديثة  اأو  الكال�سيكية  �سواء 
التاريخ العربي االأ�سيل.  �سرقيا م�ستوحى من عبق 
خالل  الفاخرة  واملطاعم  املقاهي  بع�س  وا�ستعانت 
اأيام �سهر رم�سان بعازف للعود خ�سو�سا بعد منت�سف 
عزف  يف  يتفانى  وال��ذي  ال�سحور  فرتة  وهي  الليل 
اأهم  من  مقتب�سة  واأحل��ان  خمتلفة  غنائية  مقامات 
الغناء  ل�سيدة  وليلة«  ليلة  ك�»األف  االأغاين  واأ�سهر 

العربي اأم كلثوم وفريوز.
اإي���اد ال�����س��اوي م�����س��وؤول اأح���د املطاعم  وي��ق��ول 
�سهر  تزامن  اأ�ساف  »لقد  لندن  و�سط  يف  ال�سرقية 
متعة  من  مزيدا  لندن  يف  ال�سيف  مو�سم  مع  رم�سان 
اإن درجة احلرارة  ال�سي�سة حيث  ال�سهر مب�ساحبة 
ترتاوح ما بني 20 - 28 درجة والن�سيم عليل يغري 

حمبي ال�سهر الرتيادها ب�سكل كبري«.
واجلميل يف هذه املقاهي اأنها لي�ست جمرد اأماكن 
جمال�س  هي  واإمن��ا  فقط،  ال�سي�سة  لتدخني  عامة 
فيها  يجتمع  التي  ال�سمر  جمال�س  حتاكي  حميمة 
م�سل�سل  مل�ساهدة  املنزل  يف  واالأق���ارب  االأ�سدقاء 

تلفزيوين اأو مباراة ريا�سية.
لي�س فقط   - املقاهي  اإىل مرتادي هذه  وبالنظر 
من ناحية ما يرتدونه من اأزياء تتبع ماركات عاملية 
عدد  ك��ون  واإمن��ا   - الفارهة  �سياراتهم  جانب  اإىل 
كبري منهم ينتمي اإىل طبقات اجتماعية بارزة، فال 
ميكن الت�سديق باأن ال�سي�سة كانت يوما ما مرتبطة 
ب�سكل كبري بالفئات املنحدرة من الطبقة املتو�سطة 
حرفيني  اأو  �سناعيني  من  �سواء  العربي  العامل  يف 
يومي  عمل  بعد  باال�سرتخاء  لل�سعور  اإليها  يلجاأون 
�ساق، اإمنا اأ�سبحت ملتقى للطبقة الراقية والرية 
دفع  عن  لها  التابعون  االأ�سخا�س  يتوانى  ال  التي 
اأموال طائلة للح�سول على طاولة عرب حجز م�سبق 

قد ميتد اإىل 4 �ساعات.
للمطاعم  جانبيه  كخدمة  ال�سي�سة  وت��ق��دم 

مثل  الفواكه  بطعم  بنكهات  توفر  حيث  واملقاهي 
وترتاوح  والفراولة  واالأنانا�س  والكنتالوب  التفاح 

اأ�سعارها ما بني 8 اإىل 12 جنيها ا�سرتلينيا.
وترتكز مقاهي ال�سي�سة يف و�سط لندن التي ت�سمل 
اجلاليات  معظم  يقطنه  الذي  رود  ايدجوير  �سارع 
اإىل  العربية  واملكاتب  ال�سركات  وف��روع  العربية 
ووجهة  ال��راق��ي��ة  ب��ري��دج  نايت�س  منطقة  ج��ان��ب 
�سكوير«  »�سلوين  اإىل  ومتتد  الت�سوق  يف  امل�ساهري 

الواقعة بالقرب من حديقة فكتوريا ال�سهرية.
ب��داي��ة  يف  اإجن���ل���رتا  ع��رف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سي�سة 
الذين  العرب  من  الكثري  بوا�سطة   - ال�سبعينات 
توافدوا اإىل اأوروبا من لبنان والعراق وم�سر ودول 
عربية اأخرى للعمل - كانت البديل الذي يعو�سهم 
واالأ�سدقاء.  االأق���ارب  و�سط  اجلل�سات  حنني  عن 
مت  اأن  منذ  �سعبيتها  من  كبريا  جزءا  فقدت  اأنها  اإال 
بريطانيا  يف  املغلقة  االأماكن  داخل  التدخني  حظر 
عام 2007. وعن ذلك يقول وليد عبد ال�ستار الذي 
اإن  ال�سي�سة،  يقدم  عراقية  ماأكوالت  مطعم  يدير 
قرار احلظر اأثار ا�ستياءه كثريا يف ذلك الوقت الأنه 
تداعيات  باأن  ويرى  زواره.  عدد  تقلي�س  اإىل  اأدى 
هذا القرار ما زالت موجودة »فهو ال�سبب الرئي�سي 
لعدم  نظرا  االنتظار  بطوابري  املقاهي  ازدح��ام  يف 
ا�ستطاعته توفري ال�سي�سة �سوى يف اخلارج ا�ستجابة 
ال  اخل��ارج��ي��ة  امل�ساحة  اأن  كما  احل��ظ��ر،  ل��ق��ان��ون 
واجلل�سات.  الكرا�سي  م��ن  ال��ع��دد  ذات  ت�ستوعب 
اأن  ذل��ك  لندن(،  )ع��رب  من  الكثري  »تاأثر  واأ���س��اف 
ال�سي�سة متثل جزءا مهما من حياتهم اإذ درجوا على 

تدخينها بال انقطاع«.
وت�سم مطاعم ومقاهي ال�سي�سة مظالت يف اخلارج 
الغالب.  يف  ممطرة  اإجنلرتا  يف  االأج��واء  الأن  نظرا 
يحتالون  املقاهي  هذه  اأ�سحاب  بع�س  اأن  الطريف 
على هذا املنع باأن ي�سعوا ال�سي�سة خارج املقهى، ثم 
ي�ستخدمون خرطومها الطويل الذي مير من خالل 
مطبقني  املقهى  ال��داخ��ل  يف  تدخينها  يف  النافذة 
كما  الطلق،  الهواء  يف  تدخينها  منع  قانون  بذلك 
يحتال اآخرون بتجهيز غرف داخلية مغلقة مزودة 
يلق  مل  ولكن  اخلارج،  اإىل  الدخان  ت�سفط  مباكينة 
ببع�س  دع��ا  مم��ا  البلديات  بع�س  ر�سا  احل��ل  ه��ذا 
تلك  يف  العرب  الزبائن  بع�س  ال�ستقبال  املقاهي 
الغرف وال يقبلون دخول الزبائن غري املعروفني لدى 
االإدارة لتفادي امل�سكالت مع البلدية ودفع غرامات 

مادية ت�سل اإىل اآالف اجلنيهات اال�سرتلينية.
هو  وغ��راب��ة  اإث���ارة  امل�ساهد  اأب���رز  يكون  ورمب��ا 
ن�سبة  ي�سكلن  الالتي  الفتيات  من  الهائل  الكم  هذا 
ال�سي�سة  اأن  املقاهي. فرغم  كبرية من مرتادي هذه 

مظهر  ف��اإن  العربية  الثقافات  معظم  من  جزء  هي 
اال�ستهجان  يثري  كان  ال�سي�سة  تدخن  وهي  الفتاة 
يف املا�سي، ولكن يف املقاهي املنت�سرة يف لندن يعترب 
اأمرا طبيعيا وبعيدا عن القيود االجتماعية. وهنا 
حتاول  املقاهي  بع�س  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  م��ن  ب��د  ال 
 Ëزيادة زبائنها من اجلن�س اللطيف من خالل تقد
اليوم..  من  معينة  اأوق��ات  يف  لهن  باملجان  ال�سي�سة 
وتوؤكد مديحة قي�س اإحدى الزبونات والتي تدخن 
هناك  تكون  رمب��ا  باأنها  ع��ام��ا،   14 منذ  ال�سي�سة 
يف  عام  ب�سكل  املدخنة  امل��راأة  على  متحفظة  نظرة 
عادي  االأمر  اأن  اأرى  »�سخ�سيا  ولكن  العربي  العامل 
من  قادمة  عادة  ال�سي�سة  اأن  خ�سو�سا  )لندن(  هنا 
بالدنا العربية وال يوجد �سبب ال�ستهجانها بالن�سبة 

للن�ساء«.
يف  التدخني  يف  ترافقها  التي  �سديقتها  وتقول 
املقهى باأنها لي�ست مدمنة على التدخني ولكن تدخن 
اأع�سابها.  الإراح��ة  واالأخ��رى  الفينة  بني  ال�سي�سة 

م�سيفة: »ال اأرى اأي حرج يف ذلك«.
اأن تدخني ال�سي�سة كان ميار�س  وعلى الرغم من 
ال�سام  ب��الد  يف  وخ�سو�سا  ع��ام   400 من  اأك��ر  منذ 
حيث كانت االأرجيلة توجد يف املنازل ويدخنها رب 
الثقايف  التقليد  هذا  ولكن  العائلة،  ورج��ال  املنزل 
انبعث بروح جديدة يف بدايات القرن الع�سرين من 
وال�سطائر،  والقهوة  ال�ساي  مقاهي  يف  توفره  خالل 
اأن  م��ن  وب��دال  ب��ك��رة،  يرتادونها  النا�س  فاأ�سبح 
ي�سموها مقاهي ال�ساي والقهوة اأطلق عليها »مقاهي 

ال�سي�سة«.
العرب،  لغري  غريبا  م�سطلحا  ال�سي�سة  تعد  ومل 
فاملئات من اجلن�سيات الغربية تتوافد على خمتلف 
املقاهي لال�سرتخاء بال�سهرات اجلميلة حيث يرتدد 
الذين  والربيطانيني  االأوروبيني  من  العديد  اإليها 

يتقا�سمونها فيما بينهم.
ال�سي�سة،  بخرطوم  جدفاين  كومار  مي�سك  وفيما 
ال���16:  �سن  يف  ال�سي�سة  تدخني  ج��رب  اإن��ه  يقول 
»لقد جربت معظم مقاهي ال�سي�سة يف �سمال لندن. 
واأن  اأج���واء  م��ن  املقاهي  خلف  م��ا  ه��و  يعجبني  م��ا 
نكهة  »اأف�سل  وي�سيف  ح��ويل«.  يكونون  اأ�سدقائي 

النعناع املزدوج«.
وتقول نيارا بوتيت وهي �سائحة اإيطالية ت�سف 
نف�سها باأنها من هواة ال�سي�سة »اأ�سع �سي�سة م�سنوعة 
»ال�سي�سة  النحا�س كديكور يف منزيل«، وت�سيف  من 
منا�سبة  ال�����س��ي��ج��ارة  ال�����س��ج��ائ��ر..  ع��ن  خمتلفة 
�سديقة  ال�سي�سة  ول��ك��ن  الع�سبيني  لالأ�سخا�س 
للعديد من االأ�سخا�س فهي تعطيك وقتا لال�سرتخاء 
التقارب  على  وت�ساعد  ال�سرب  وتعلمنا  والتفكري 

ومت�سية وقت ممتع مع االأ�سدقاء

 »زيارة الرئي�س االأ�سد ر�سمت يل طريق امل�ستقبل 
الطالب  قالها  التي  الكلمات  اأوىل  تلك  كانت   ،«
االأوىل  املرتبة  على  ح�سل  ال��ذي  اإدري�����س  با�سم 
له  ك��ان  وال���ذي  الثانوية،  ال�سهادة  امتحانات  يف 
منزله  يف  وعقيلته  االأ�سد  بالرئي�س  اللقاء  �سرف 
يف  حلب،  مدينة  مركز  قرب  اجلميلية  بحي  ذويه 
عليه  مرت  مفاجاأة  باأجمل  اإدري�س  و�سفها  مفاجاأة 

يف حياته.
ت�سيل  التي  �سعبه  دم��اء  ورغ��م  االأ�سد،  الرئي�س 
يوميا على يد ال�سبيحة وقوات اجلي�س لديه الوقت 
فعال  انه  درا�سته..  يف  متفوق  طالب  لزيارة  الكايف 

)فايق ورايق(
با�سم ذو الثمانية ع�سر ربيعًا والذي ح�سل على 
املجموع التام يف امتحانات ال�سهادة الثانوية دون اأي 
اأن�ساف العالمات يف مواده  اأو  اأرباع  نق�سان حتى يف 
اأعرب  �سورية،  م�ستوى  على  االأول  املركز  حمتاًل 
خالل اللقاء الذي اأجرته معه �سام بر�س اأعرب عن 
عميق �سعادته وفخره الكبري بزيارة الرئي�س االأ�سد 

اإىل منزل ذويه، م�سريًا اإىل اأنه كان اأح�س ب�سعورm ال 
يو�سف وال ميكن للكلمات اأن تعرب عنه.

وقال با�سم: »الزيارة اإىل منزلنا مل نكن نتوقعها 
اأننا كنا التقينا مع  الرئي�س يف ق�سر  اأبدًا وخا�سة 
اأن  دون  واأهلي  اأن��ا  بتوديعنا  وق��ام  ظهرًا  ال�سيافة 
 Åيذكر �سيئًا عن املفاجاأة التي كان يعدها لنا، لنفاج

بعد اأقل من �ست �ساعات على انتهاء الزيارة االأوىل 
بات�سال هاتفي يوؤكد قدومه اإىل منزلنا، ومل ن�سدق 
ما يحدث حتى دق الرئي�س الباب ودخل اإىل منزلنا 
عائلية  �سهرة  ق�ساء  بهدف  اأ�سماء  ال�سيدة  برفقة 

معنا يف البيت«.
بداأ  املنزل  اإىل  الرئي�س  دخ��ول  »بعد  واأ�ساف: 
واأده�سنا  اأطراف احلديث،  اأ�سرتي بتجاذب  واأفراد 
يل  يوجه  وب��داأ  خلقه،  ودماثة  ال�سديد  بتوا�سعه 
ال�سوية  على  املحافظة  �سرورة  يل  موؤكدًا  الن�سح 
اإىل  دائمًا  بحاجة  الوطن  الأن  التفوق  من  ذاتها 
من  ويرفعون  البلد  يفيدون  معطاءين  اأ�سخا�س 
وه��ذه  ال��ع��امل،  �سعوب  ب��ني  ب��ه  وي��رت��ق��ون  �سويته 
يف  لال�ستمرار  ك��ب��ريًا  ح��اف��زًا  يل  �سكلت  الن�سائح 
الرئي�س  تكفل  وق��د  اهلل،  ب��اإذن  والنجاح  التفوق 
باإر�سايل اإىل بريطانيا بعد تخرجي من كلية الطب 
درا�ستي  اأمت  كي  اهلل  اإن�ساء  حلب  بجامعة  الب�سري 
القلب  ج��راح��ة  وه��و  اأح���ب  ال���ذي  باالخت�سا�س 

واالأوعية الدموية«.

العالقات (ال�ضرية) بني اEيران وتن¶يم القاعدة 
وق�ضة (ال�ضفقة) التي اأa�ضلها االأمريكيون بني 

ا◊ر�س الãوري وال��ضي اBي.اEي        
 

يقول نا�سر البحري، اأحد مرافقي اأ�سامة بن الدن، اإن زعيم تنظيم القاعدة 
الراحل كان يقول ويردد اأمام موؤيديه:« يجب حتييد دول عدة  عن عملياتنا، 
يف  قواعدنا  نحو  للمجاهدين  عبور  نقاط  الأنها  واإي���ران،  �سوريا  وحت��دي��دا 

اأفغان�ستان.«
ويف الوثائق يظهر اأن قياديني عدة يف تنظيم القاعدة ، جلاأوا اىل اإيران ، 
ومن بني هوؤالء كل من امل�سريني �سيف العدل، م�سوؤول االأمن يف القاعدة واخلبري 

يف التفجريات اأبو حممد امل�سري.
 ويقيم هوؤالء امل�سوؤولون يف القاعدة عالقات مع احلر�س الثوري االإيراين، 

منذ ما قبل العام 2001.
�سعد  اإليه،  �سيما منهم االأقرب  ، وال  اأبناء وبنات بن الدن  اإيران يجد   ويف 

وعثمان، ملجاأ لهم.
 يف العام 2003 ، يف حماأة احلرب على العراق، اأبدت اإيران التي كانت تتعاون 
لت�سليم جميع هوؤالء  اإ�ستعدادا  اللدود �سدام ح�سني،  مع وا�سنطن �سد عدوها 
عن  مل�سلحتها  التخلي  على  املتحدة  الواليات  وافقت  حال  يف  االأمريكيني،  اىل 

منظمة »جماهدي خلق« املعار�سة.
 ويقول امل�سوؤول الرفيع يف ال�«�سي.اآي.اإي«، يف حينه،  مايك �سريور اإن وكالته 
كانت توؤيد بقوة هذه ال�سفقة، ولكن، فجاأة، تدخل وزير الدفاع االأمريكي يف 

حينه دونالد رام�سفيلد معلنا رف�سه لذلك.
 وتقول م�سادر فرن�سية، اأنه خالل العام 2005 ، ومن خالل وزارة اخلارجية 
ولكن   ، العر�س   ، اخلرازي  �سادق  باري�س  يف  االإيراين  ال�سفري  جدد  الفرن�سية 

وا�سنطن رف�ست ذلك، مرة اأخرى.
اإيران ، بنتيجة اتفاق تو�سل   ويف العام 2010 غادر �سيف العدل واآخرون 
االإيراين  الدبلوما�سي  عن  اأفرجت  التي  »طالبان«  حركة  مع  االإيرانيون  اليه 

ح�سمة اهلل الرتذادة، وكانت قد اعتقلته، يف العام 2008 يف بي�ساور.
 ولكن �سيف العدل ورفاقه مل يقطعوا عالقتهم بطهران، ويف 28 متوز املا�سي 
، عاقبت وزارة اخلزانة االأمريكية ال�سوري عز الدين عبد العزيز خليل، الذي 

ميول تنظيم القاعدة يف اإطار اإتفاق بني اإيران وتنظيم القاعدة.
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الãورة  ح�ضو∫  موعد  تقدير   ‘ اأNطاأت  (املرزوقي) 
االأمان بر   ¤Eا بعد  ي�ضل   ⁄ العربي  والربي™  التون�ضية.. 

 êرîي ال  بالدم   Aجا من  لالأ�ضد:  اأرOوغان 
االBن بعد  ب∂  ات�ضل  ولن  بالدم  اال 

املنجي ال�سعيداين 
اعرتف املن�سف املرزوقي، رئي�س حزب املوؤمتر من اأجل 
اجلمهورية التون�سي، باأنه اأخطاأ يف تقدير ح�سول الثورة 
التون�سية، وكان يف اعتقاده اأن �سنة 2006 هي التوقيت 
دعا  اإذ  علي،  بن  العابدين  زين  بنظام  لالإطاحة  املنا�سب 

وقتذاك اإىل املقاومة املدنية يف وجه النظام.
املنال  ظاهرة  تون�س،  يف  ح��وار   يف  املرزوقي،  وانتقد 
على  تون�سية،  �سيا�سية  اأح��زاب  ثالثة  وعدد  ال�سيا�سي، 
جمهولة  اأم��وال  بتلقي  اعتقاده،  ح�سب  متهمة،  االأق��ل، 
يف  النه�سة  حلركة  الذاتية  ب��امل��وارد  واع��رتف  امل�سدر، 
الفرتة  خالل  احلركة  قيام  انتقد  اأنه  بيد  ذلك،  مقابل 

املا�سية باخللط بني العمل ال�سيا�سي والعمل اخلريي.
اإىل  بعد  ي�سل  العربي مل  الربيع  اأن  املرزوقي  واعترب 
يف  ومع�س�سة  موجودة  املخاوف  اأن  اإىل  م�سريا  االأمان،  بر 
التون�سية.  الثورة  ذلك  يف  مبا  العربي،  العامل  ج��دران 
التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�س  بقاء  اإىل  امل��رزوق��ي  ودع��ا 
املقبل  االأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   23 يوم  انتخابات  بعد 
مدة ثالث �سنوات، خالفا للكثري من االأحزاب ال�سيا�سية 
�سنة  م��دة  �سالحياته  حتديد  اإىل  دع��ت  التي  االأخ��رى 

واحدة على اأق�سى تقدير.
املعلومات،  من  اأخ��رى  جمموعة  عن  املرزوقي  وك�سف 

وفيما يلي ن�س احلوار:
من  العربية  املنطقة  تعرفه  مل��ا  ق��راءت��ك  ه��ي  م��ا   *

اأحداث تاريخية قد ال تتكرر؟
اأن  نرجو  كبري  خما�س  على  تفتحت  ككل  الو�سعية   ��
يكتمل خالل ال�سنوات املقبلة. اأنا �سعيد متام ال�سعادة مبا 
يح�سل يف العامل العربي، و�سرف الأي عربي اأن يعي�س هذه 
عقود  ثالثة  انتظرت  لقد  الكثرية.  بتجاذباتها  املرحلة 
باأكملها الأرى �سيئا مما ناديت به يف ع�سرين كتابا األفتها 
من  تناولت  �سيا�سي  كتاب  فاأول  املطاف،  نهاية  يتحقق يف 

خالله العامل العربي يرجع اإىل �سنة 1981.
* لكن عبارة »الربيع العربي« التي اأطلقها الغرب عما 
يح�سل يف بلداننا العربية فيه الكثري من املغاالة، فما زال 
ال�سيا�سيني  املحللني  بع�س  يجعل  حد  اإىل  غمو�س  هناك 

مت�سائمني جدا من القادم، فماذا تقول ب�ساأن ذلك؟
دفعة  تتحقق  اأح��الم��ي  كل  اأرى  اأن  ج��دا  �سعيد  اأن��ا   ��
اإىل  الظلم  وتراجع  اال�ستبداد،  انح�سر  فقد  واح��دة، 
درجاته الدنيا. وال �سك اأن العامل العربي يعي�س مرحلة 
ما  و�سف  يف  مغاالة  هناك  اإن  اأقول  وال  ع�سرية،  خما�س 
نراه  فما  العربي«،  ب�»الربيع  العربي  العامل  يف  يحدث 
االآن عظيم بلغة التاريخ، اإذ مل حت�سل مثل هذه الهزات 
ال�سيا�سية العنيفة على م�ستوى البنى ال�سيا�سية يف عاملنا 
مل  االأم��ر  اأن  واأعتقد  الزمن.  من  ق��رون  ط��وال  العربي 
ينته بعد، فاملخاوف موجودة ومع�س�سة يف جدران العامل 
اأن اجلديد مل يولد،  العربي، والقدË مل ميت بعد، كما 
كذلك ال ميكن للم�سار ال�سيا�سي اأن يتوقف اأو اأن يحيد عن 
 Çطريقه، كما اأن الو�سع قد ي�سري نحو الرتاجع عن املباد

الكربى التي قامت من اأجلها الثورة.
* وكيف تقيم الو�سع ال�سيا�سي احلايل يف تون�س؟ هل 
يخ�سع للتقييم نف�سه الذي ي�سري على ما يعرفه العامل 

العربي، اأم اأن لكل بلد و�سعه اخلا�س؟
القوى  بني  عارم  �سيا�سي  �سراع  وجود  يالحظ  الكل   ��
الثورية والقوى امل�سادة للثورة، وهذا طبيعي، فلكل ثورة 
التي  العربية  املجتمعات  كل  يف  ملحو®  وهذا  اأعداوؤها، 
الكثري  يف  دع��وت،  اأن��ا  والقهر.  الظلم  �سد  ث��ورات  تعرف 
�سروطها، والإعادة  الثورية ال�ستكمال  القوى  املواقع،  من 
ال�سلطة لل�سعب، لتجاوز ال�سلطة القمعية واإقامة جمتمع 

عادل.
* ذكر الكثري من ال�سيا�سيني التون�سيني اأنك كنت اأول 

من تنباأ ب�سقوط نظام بن علي، فكيف تو�سلت اإىل ذلك؟
�� يف البداية ال بد اأن اأ�سري اإىل اأن امل�ساألة ال عالقة لها 
بالتنبوؤ والتنجيم اأو قراءة الكف، فاالأمر مرتبط بقراءة 
العرب.  من  الكثري  طياته  يف  يحمل  ال��ذي  للتاريخ  ج��ادة 
والوا�سح اأن االأمة التي ميار�س عليها الظلم واال�ستبداد 
حتت  الثورة  اإىل  ما  مرحلة  يف  ت�سري  الزمن،  من  لعقود 
اأن  �سغط ال�سيا�سات اخلاطئة والظاملة. والوا�سح كذلك 
ي�سلح  اأن  مقدوره  يف  يكن  ومل  ي�سلح،  مل  ال�سابق  النظام 
التون�سيني  دعوت  لذلك  لالإ�سالح،  قابل  غري  اأ�سال  وهو 
لالإطاحة  االأمثل  احلل  باعتبارها  املدنية  املقاومة  اإىل 
بنظام بن علي. واأنا �سعيد يف كل االأحوال بتحقيق جزء 

كبري من تلك التنبوؤات.
* وهل كنت تعتقد بالفعل اأن هذا احلل ممكن يف ظل 

القب�سة احلديدية لنظام بن علي؟
املحللني، واعتربوا  الكثري من  بالفعل لقد �سخر مني   ��
دعوتي للمقاومة املدنية مبثابة املغامرة الدون كي�سوتية، 
ولكنني كنت على علم باأن دوام احلال من املحال، وال ميكن 
اأن توا�سل تون�س ال�سيا�سة نف�سها لعقود اأخرى من الزمن 
اأن انفتح العامل بع�سه على بع�س، واأ�سبحت عملية  بعد 
مراقبة العقول وو�سائل االإعالم غري ممكنة بعد انت�سار 

و�سائل االت�سال احلديثة.
* ما الذي كنت تعيبه على بن علي؟

اأحالما كبرية عند و�سول  التون�سيني، بنينا  �� مثل كل 
التون�سيني  وعد  فقد   ،1987 �سنة  ال�سلطة  اإىل  علي  بن 
بالكثري، لكن ما حدث خالل ال�سنوات االأوىل التي طبعت 
مرتني  قابلته  فقد  انتظرناه.  ما  عك�س  اأظهرت  حكمه 
املقابلة  كان يخلف مرارة يف حلقي.  لقاء  فقط، ويف كل 
للرابطة  رئي�سا  كنت  عندما   1989 �سنة  كانت  االأوىل 
اإقناعه  خاللها  وح��اول��ت  االإن�����س��ان،  حلقوق  التون�سية 
ب�سرورة توخي الدميقراطية مبا حتمله من خماطر، على 
حد تعبري بن علي، ولكنه مل ينطق بكلمتني طوال �ساعتني، 
عندها تيقنت اأنني اإما اأمام عبقري من الطراز االأول اأو 
املقابلة  اأما  الكلمة.  معنى  باأمت  »غبي«  رجل  اأمام  اأنني 
كرئي�س  ا�ستدعاين  عندما   1991 �سنة  فكانت  الثانية 
للرابطة التون�سية حلقوق االإن�سان كذلك، بعد اأن �سهرت 
بالتعذيب الذي اعتمده يف مواجهة خ�سومه ال�سيا�سيني. 
ملف  يف  يت�سرف  ال��ذي  �سعبان،  ال�سادق  كلف  عندها 
ي�ستقبلني،  مل  �سعبان  لكن  با�ستقبايل،  االإن�سان،  حقوق 
للقائه  ا�ستدعائي  االأ�سا�سية من وراء  الغاية  اأن  وفهمت 
كانت ظهوري اإىل جانبه يف التلفزيون احلكومي ال غري، 

واأن ال نية لديه حلل ملف حقوق االإن�سان.
بن  نظام  ب�سقوط  التاريخ  ذاك  منذ  تنباأت  وهل   *

علي؟
عودتي  وعند  التقدير،  قليال  اأخطاأت  اأنني  �سك  ال   ��
بن  لنظام  التحدي  ي�سبه  فيما   2006 �سنة  تون�س  اإىل 
ولكن  نهايته،  �سيعلن  التاريخ  ذاك  اأن  اأق��در  كنت  علي، 
كان   2006 �سنة  خالل  رجوعي  اإن  قليال.  تاأخر  االأم��ر 
فلم  لها،  دع��وت  التي  املدنية  املقاومة  يف  مني  م�ساركة 
يكن جائزا يل حينها اأن اأدعو اإىل املقاومة واأبقى جال�سا 
مت  فقد  تلك،  عودتي  عند  كثريا  عانيت  لقد  باخلارج. 
تهديدي باالعتقال، واأجربت على االإقامة اجلربية يف 
للعودة  حينها  وا�سطررت  ال�سهرين،  فاقت  ملدة  منزيل 
من جديد اإىل فرن�سا، اإذ ات�سح يل اأن اأمر الثورة ما زال 

بعيدا بع�س ال�سيء.
الثورة  بعد  تون�س  يف  ال�سيا�سي  الواقع  تغري  وهل   *

وطوى ال�سفحة نهائيا مع نظام بن علي؟
مع  تتما�سى  ال  التي  املظاهر  من  الكثري  نرى  زلنا  ما   ��
اأهداف الثورة التي قادها التون�سيون، واأخ�سى ما اأخ�ساه 
اإذ  ال�سيا�سية،  احلياة  على  ال�سيا�سي  امل��ال  يهيمن  اأن 
اأحزاب تون�سية على االأقل متار�س الف�ساد  هناك ثالثة 

الدميقراطي، وال حترتم قواعد اللعبة الدميقراطية.
بع�س  لدى  ذاتية  مادية  اإمكانيات  توفر  عن  وماذا   *
االأحزاب، مثل حركة النه�سة التي تقول اإنها تعتمد على 

موارد االنخراط فيها؟
م�سكلة  ولكن  اأم��وال��ه��ا،  النه�سة  حلركة  تكون  قد   ��
النه�سة اأنها تخلط بني العمل ال�سيا�سي والعمل اخلريي، 
طي  ويف  م�سترتا  يكون  اأن  يجب  االإح�سان  اأن  نعلم  ونحن 

الكتمان.
اأجل اجلمهورية  املوؤمتر من  اأحوال حزب  * كيف هي 

بعد اأ�سهر من الوجود ال�سيا�سي؟
بن  برحيل  �سنوات  منذ  ن��ادى  مقاومة  ح��زب  نحن   ��
و�سيوا�سل خالل  �سيا�سي،  ف�ساد  ي�سهر بكل  زال  وما  علي، 
الفرتة املقبلة قيادة املعركة �سد املال ال�سيا�سي، حتى ال 
تغرق بع�س االأحزاب املعروفة مبحدودية اإمكانياتها يف 
املليارات، فتمر تون�س حينها من ف�ساد الديكتاتورية اإىل 

ف�ساد الدميقراطية.
* وما هو موقف حزبكم من انتخابات املجل�س الوطني 

التاأ�سي�سي؟
نادت  التي  التون�سية  االأح���زاب  م��ن  للكثري  ��خالفا 
فاإن  تقدير،  اأق�سى  على  �سنة  يف  املجل�س  مدة  بتحديد 
ثالث  م��دة  التاأ�سي�سي  املجل�س  بقاء  اإىل  يدعو  حزبنا 
النتخابات  ال��ذه��اب  ع��ن  وعو�سا  االأق���ل.  على  �سنوات 
االأج��دى  فمن  اأ�سهر،  �ستة  ظ��رف  يف  ورئا�سية  برملانية 
تنظيم انتخابات بلدية ب�سرط ا�ستمالك الد�ستور ولي�س 
كتابته، وذلك عرب تكوين جلنة وطنية هدفها اال�ستماع 
اإىل النخب واالأحزاب ملدة ثالثة اأ�سهر قبل اإقرار �سيغة 
اأوىل للد�ستور تعر�س على التون�سيني، ويتم عندها نقا�س 
م�ستفي�س مع ال�سعب التون�سي، ويتم االإعالن خالل حفل 

وطني كبري عن الد�ستور التون�سي، ويقع توزيع ما ال يقل 
اأن  لنوؤكد  هذا  كل  الد�ستور.  من  ن�سخة  ماليني  �ستة  عن 
قيمة الن�سو�س لي�ست فيما يكتب بل فيما يبقى يف قلوب 

النا�س.
* هل ميكن اأن نرى املرزوقي رئي�سا لتون�س؟

�� اأعرف اأنني ويف لطبعي والأفكاري، ولي�س من اأخالقي 
ال�سيا�سي  اأنني  واأع���رف  املتاحة.  الفر�س  على  القفز 
يرفع  ومل  تون�س  مناطق  كل  زار  الذي  الوحيد  التون�سي 
اأم��ام��ه �سعار »دي��ك��اج« )ارح���ل(، وه��ذا االأم��ر مهم جدا 
بالن�سبة ملمار�سي ال�سيا�سة، فذلك موؤ�سر على حب النا�س، 
وهي غاية اإن�سانية كربى. ويف كل االأحوال �ساأوافق على 

كل ما يقرره ال�سعب التون�سي.
* وما هو النظام ال�سيا�سي الذي يف�سله املرزوقي؟

عودة  اأم���ام  الطريق  يقطع  �سيا�سي  نظام  م��ع  اأن��ا   ����
عن  الق�ساء  ف�سل  اإىل  واأدع��و  اأ�سكاله.  بكل  اال�ستبداد 
جمل�سا  ولي�س  د�ستورية  حمكمة  وبعث  ال�سلطات،  بقية 
ال�سلطة  و���س��ع  ع��دم  اإىل  االآن  م��ن  واأدع����و  د���س��ت��وري��ا. 
التنفيذية يف يدي �سخ�س واحد، �سواء كان هذا ال�سخ�س 
ال�سيا�سي  النظام  وعلى  وزراء.  رئي�س  اأو  للبالد  رئي�سا 
ال�سلطات  توزيع  اإىل  ت�سعى  اأن  ال�سيا�سية  االأحزاب  وكل 
الوحدة  حكومة  �سيغة  تكون  ورمبا  تذكر.  معارك  دون 
التي  االأطراف  التوافق بني خمتلف  اإىل  اأقرب  الوطنية 

�ستتحكم يف م�سري تون�س خالل العقود املقبلة.

اأردوغان  الرتكي رجب طيب  ال��وزراء  رئي�س    حّذر 
الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد من <اأن حكمه قد ينتهي 
، اإذا ا�ستمر يف قمع االحتجاجات>، واأ�ساف:  mب�سكل دام

بالدم>. اإال  يخرج  ال  بالدم  جاء  ن  nم>
لفت  <اجلزيرة>،  لقناة  حديث  ويف  اأردوغ����ان، 
ال�سوري  الرئي�س  �سرعية  على  تخّيم  ظالاًل  <اإن  اىل 
وال  باالأ�سد  ات�سال  على  لي�س  اأنه  موؤكدًا  ونظامه>، 
<االأ�سد  اأن  اإىل  واأ�سار  االآن،  بعد  به  االت�سال  يعتزم 
اخلروج  ميكن  ال  و�سع  يف  �سوريا  اأدخ��ل��وا  حوله  وم��ن 
النهائية  كلمتها  �ستقول  <تركيا  اأن  اإىل  ولفت  منه>، 

ب�ساأن هذه االأزمة>. 



دبلوما�سية:  بدون  االأمريكية  اخلارجية 
وق�����ح�����ة..! واأداة  ب���������وق..  امل���ع���ل���م 

االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  دافعت   
باراك اأوباما بقوة عن قرارها فر�س 
الدبلوما�سية  راأ����س  على  عقوبات 
ال�����س��وري��ة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وليد 
اأنه  معتربة  منه  و�سخرت  املعلم. 
ال�سوري  للرئي�س  وبوق  وقحة  اأداة 
امل�سوؤولية  حملته  كما  االأ�سد.  ب�سار 
التي  اجل���رائ���م  ع���ن  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

ارتكبت خالل حملة احلكومة ال�سورية على املعار�سة ال�سعبية يف االأ�سهر 
اخلم�سة االأخرية.

نوالند،  فيكتوريا  االأمريكية،  اخلارجية  با�سم  الناطقة  وا�ستخدمت 
اأن الوزير املعلم م�ستمر  لغة غري دبلوما�سية وعلى نحو غري معتاد وقالت 
اإخفاء  حماولة  يف  رئي�سي  لدور  لعبه  رغم  حتى  لالأ�سف  اإبدائه  عدم  يف 
القتل والتعذيب الذي ميار�سه النظام ال�سوري بحق املواطنني ال�سوريني. 
واأ�سافت يوالند: كان للمعلم دور فعال يف تاأمني امل�ساعدة الإيران، حليفة 

�سورية يف القمع.  
 وجاء هذا اخلطاب القا�سي بعد يوم من اإعالن الواليات املتحدة فر�س 
عقوبات على املعلم واثنني اخرين من كبار امل�سوؤولني ال�سوريني تهدف اىل 
موا�سلة ال�سغط على ال�سلطات لوقف حملتها على املتظاهرين. لكن بينما 
كانت ت�سريحات اليوم االأول عامة، اأتت ت�سريحات يوالند هذه خمتلفة مع 

انتقادها ملا اأ�سمته تعزيز هوؤالء )الثالثة( الرهاب نظام االأ�سد ل�سعبه. 

الفل�سطينية  الدولة   : عطااهلل  املطران 
ا����س���ت���ح���ق���اق ول���ي�������س م����ّن����ة م����ن اأح����د

 
امل���ط���ران ع���ط���ااهلل حنا  ق����ال 
للروم  �سب�سطية  اأ�ساقفة  رئي�س 
الدولة  اق��ام��ة  ب���اأن  االأرث��وذك�����س 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
القد�س وحتقيق االأمنيات الوطنية 
ال�سعب  اليها  ي�سبو  التي  والتطلعات 
ثابتة  ح��ق��وق  ه���ي  الفل�سطيني 
اأطيافه  بكافة  �سعبنا  بها  يتم�سك 

حق  هي  واأمن��ا  اأح��د  من  هدية  اأو  منة  لي�ست  الفل�سطينية  الدولة  وب��اأن 
م�سروع لهذا ال�سعب الذي اأ�سطهد وظلم كثريا وما زال يعاين حتى اليوم من 

هذا الظلم ومن هذا اال�سطهاد.
واأدان املطران ب�سدة اعادة اعتقال النائب ح�سن يو�سف فقبل اأيام عاد 
اأ�سلوب  وهو  االأ�سر  اىل  تع�سفية  بطريقة  يعود  اليوم  هو  وها  اأ�سرته  اىل 

يدل على همجية وحقد االحتالل وممار�ساته الظاملة بحق �سعبنا. 
واكد املطران تاأييده التوجه الفل�سطيني بنيل اعرتاف اأممي يف االأ· 
هذا  اأن  واأ���س��اف  هناك،  مقعدا  لها  يكون  لكي  فل�سطني  بدولة  املتحدة 
التطور قد ال يغري �سيئا على االأر�س ولكن وجود منرب لفل�سطني يف االأ· 
املتحدة ميكن اأن ي�ساعد يف الدفاع عن الق�سية واأبراز معاناة �سعبنا، فكل 
ال�سعب  وعن  الفل�سطينية  الق�سية  عن  الدفاع  اأجل  من  مطلوبة  الو�سائل 

الفل�سطيني.
يف  دائم  معقد  على  باحل�سول  الفل�سطيني  املطلب  نوؤيد  املطران  وقال 
تقوم  امل�سيحية  املوؤ�س�سات  من  والكثري  الكنائ�س  اأن  حيث  املتحدة  االأ· 
االأ·  يف  الفل�سطيني  الطلب  لهذا  الدعم  ح�سد  بهدف  مكثفه  باأت�ساالت 

املتحدة
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  اكت�ضا± عاملي  للتلفزيون ال�ضوري اأNريا..: االأزمة �ضببها مطالب بت�ضليح Tضوارع وحدائ≤..!
 يف اول »ا�ستطالع للراأي« بثه التلفزيون ال�سوري اليوم حول ما�سمي باحلوار 

الوطني، تبني ان ازمة �سورية هي ازمة خدماتية وت�سليح �سوارع وحدائق ..
هذا كل ما يف االأمر.. اأكر من اأربعة اآالف �سهيد من املدنيني ال�سوريني �سقطوا 
الأن ال�سوارع يف قراهم ومدنهم حتتاج اإىل ت�سليح، وكذلك احلدائق هذا باال�سافة 

اإىل االأزمة اخلدماتية.
نوعه وهذا  االأول من  ا�سال  فهو  نتائج هذا اال�ستطالع،  ال حتزنوا كثريا على 
�سعب وهذا  لديه  اأن  اأخريا  ايقن  الذي  ال�سوري  للنظام  بحق تقدم كبري يح�سب 
من  التاريخ  دخل  الذي  ال�سوري  التلفزيون  عرب  ا�ستطالعه  يتم  راأي  له  ال�سعب 

اأو�سع اأبوابه كونه ال يقول احلقيقة اأبدا. 

وزير الدفاع االأمريكي ال�سابق اتهم نتنياهو بح�سور الرئي�س اأوباما بامل�سا�س مب�سالح وا�سنطن

احلاكم العربي ظامل وم�ستبد 

للجميل ب��ال��ن��اك��ر  وزرائ����ه����ا  رئ��ي�����س  ب��وU��ض��ف  اE����ض���رائ���ي���ل  ي���òه���ل  غ��ي��ت�����س 

بال�ضلطة!! التم�ض∂  تعاaيه  بعد  ب��ه  نط≤  م��ا  واأو∫  عينه  ب���اأم  امل���وت  راأى  Uضالح 

للفل�ضطينيني بديال  وطنا  بجعلها  االأرOن��ي��ة  اململكة  ل�ضقو•  ن�ضتعد  ان  يجب  يديعوت: 

تل اأبيب: نظري جملي 
ال�سامل يف احلكومة واملعار�سة ويف  �ساد الذهول 
و�سائل االإعالم يف اإ�سرائيل من حدة االتهامات التي 
وجهها وزير الدفاع االأمريكي ال�سابق، روبرت غيت�س، 
لرئي�س الوزراء االإ�سرائيلي، بنيامني نتنياهو، التي 
�سيا�سته  اأن  واعترب  اجلميل،  بنكران  فيها  اتهمه 
اإ�سرائيل  مب�سالح  مت�س  ال�سالم  لعملية  الرف�سية 
االأمنية واال�سرتاتيجية. واأ�سار خرباء اإىل اأن مثل 
العالقات  تاريخ  يف  م�سبوقة  غري  االتهامات  هذه 
وراح  االتهامات  نتنياهو  رف�س  وقد  البلدين.  بني 
»بلومربغ«  �سبكة  وكانت  اإزاءه��ا.  نف�سه  عن  يدافع 
االإخبارية االأمريكية قد نقلت، اأم�س، عن »م�سوؤولني 
خالل  اإن��ه  قولهم  االأم��ريك��ي��ة«  االإدارة  يف  رفيعني 
من  ق�سري  وقت  قبل  القومي  االأم��ن  ملجل�س  اجتماع 
تقاعد غيت�س، ا�ستعر�س االأخري اخلطوات الكثرية 
التي اتخذتها اإدارة الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما 
االأمريكي  اجلانب  اأن  م�سيفا  اإ�سرائيل،  اأمن  ل�سمان 

يتعلق  ما  خ�سو�سا  املقابل،  يف  �سيء  ب��اأي  يحظ  مل 
قال  غيت�س  اأن  امل�سوؤولون  واأ�ساف  ال�سالم.  مب�سار 
نتنياهو  اإن  اللقاء:  ح�سر  ال��ذي  اأوب��ام��ا،  للرئي�س 
�س بالده للخطر  uلي�س ناكرا للجميل فح�سب، بل يعر
املتنامية  اإ�سرائيل  اأي�سا من خالل رف�س فك عزلة 
يواجهها  التي  الدميوغرافية  للتحديات  وجتاهله 
الغربية.  ال�سفة  على  ال�سيطرة  يف  ا�ستمر  حال  يف 
واأكد هوؤالء امل�سوؤولون اأن حتليل غيت�س مل يلق اأي 
معار�سة من طرف اأع�ساء املجل�س اأو الرئي�س اأو اأي 

من احلا�سرين االآخرين.
جيفري  املذكور،  االإخباري  املوقع  �ساحب  وقال 
اإنه، من خالل اأحاديث كثرية مع الكثري  غولدبريغ، 
»عداء  مل�س  االأمريكية،  االإدارة  يف  امل�سوؤولني  من 
باخلطر  تهدد  لدرجة  لنتنياهو  وعميقا  �سديدا 
قمة  اإن  غولدبريغ:  واأ���س��اف  اإ�سرائيل«.  م�سالح 
االأخرية  زيارته  خالل  كانت  نتنياهو  من  الغ�سب 
اإىل وا�سنطن; حيث األقى رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 

ومبا�سر  حي  ببث  اأوب��ام��ا  الرئي�س  على  حما�سرة 
لل�سعودية  االأم��ريك��ي��ة  االأ���س��ل��ح��ة  �سفقات  ���س��د 
وغريها من الدول العربية. ويف تلك الفرتة نف�سها 
»هذه  اأي�سا:  فيها  وقال  غيت�س.  ت�سريحات  وردت 
يف  ع�سكري  دع��م  اأك��رب  الإ�سرائيل  قدمت  االإدارة 
تاريخ العالقات بني البلدين، وفتحت اأمامها خمزن 
�سابقة،  اإدارة  اأي  من  اأكر  اال�ستخبارية  املعلومات 

ومع ذلك فاإنها مل حت�سل على اأي �سيء باملقابل«.
وقد اأثار هذا الن�سر ذهوال يف احللبة ال�سيا�سية 
»كدميا«  حزب  واأ�سدر  االإ�سرائيلية.  واالإعالمية 
فيه  اعترب  بيانا  ليفني،  ت�سيبي  برئا�سة  املعار�س، 
اإ�سرائيل،  اأ�سدقاء  اأكرب  اأحد  غيت�س،  ت�سريحات 
مبثابة �سهادة دامغة على اأن نتنياهو يدير �سيا�سة 
مدمرة مل�سالح اإ�سرائيل يف العامل وتقود البالد اإىل 

اأ�سواأ عزلة يف تاريخها.

 ا�سارت �سحيفة »يديعوت اأحرنوت« اال�سرائيلية 
اىل اأن الو�سع يف االأردن اأقرب اإىل الو�سع فى �سوريا، 
الفتة اىل ان »النظام امللكي الها�سمي الذي ي�سيطر 
البدو  قبائل  من  ع��دد  مع  متحالفًا  ال�سلطة  على 

هناك ي�سابه النظام العلوي ال�سيعي يف �سوريا«.
من   %70 ن�سبة  »هناك  اأن  اىل  ال�سحيفة  ولفتت 
ال�سعب االأردين تتكون من الجئني فل�سطينيني وهم 
اململكة  يف  بالتغيري  للرتحيب  االأق���رب  �سيكونون 

الها�سمية االأردنية«.
ت�سل  مل  االأردن  يف  »املظاهرات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
العربية  ال��دول  يف  بها  و�سلت  التي  املرحلة  اإىل 
حموالت  كل  رف�ست  كما  م�ستمرة،  ولكنها  االأخ��رى 
االأردنية  املعار�سة  االإ�سالح ومازالت  اأجل  امللك من 

م�سرة على تقلي�س �سلطات امللك«.
اأن امللك عبد اهلل ي�ساهد االأحداث يف  واعتربت 
الو�سع  ملواجهة  ا�ستعدادًا  االآن  اهتمام  بكل  �سوريا 

داخل مملكته.
الذي  لليوم  اال�ستعداد  اإ�سرائيل  »على  اأن  ورات 

انتظار  من  وب��داًل  االأردن��ي��ة  اململكة  فيه  �ست�سقط 
ما  طاملا  التي  اجلوار  دولة  فى  �ستعم  التي  الفو�سي 

اأقامت عالقات مع اإ�سرائيل«.
اإ�سرائيل  على  يحتم  »ال��و���س��ع  اإن  اىل  ولفتت 
بديل  وط��ن  تاأ�سي�س  اأج��ل  م��ن  ال�سريع  التحرك 
هذا  و�سيكون  االأردنية  االأرا�سي  على  للفل�سطينيني 
ات�ساالت  اإ�سرائيل  اأقامت  اإذا  و�سوحًا  اأكر  االأمر 

جادة مع قادة املعار�سة االأردنية«.

املعار�سني  ه���وؤالء  �سمن  »م��ن  ان  اىل  وا���س��ارت 
يوؤمن  والذي  زهاران  مدار  البارز  االأردين  ال�سيا�سي 
باأن االأردن ميكن اأن يكون وطنًا بدياًل للفل�سطينيني 
ال�سالم  لفر�س  النهائي  احلل  هو  هذا  �سيكون  طاملا 

واال�ستقرار على منطقة ال�سرق االأو�سط«.
واأو�سحت اأن »زهران طاملا نادى بتاأ�سي�س االأردن 
دبلوما�سية  عالقات  �ستقيم  والتي  الدميقراطية 
واقت�سادية كاملة مع اإ�سرائيل وهي عالقات �ستكون 

مبنية على اأ�س�س ال�سالم واال�ستقرار«.
زهران  �سينادي  اآخر  جانب  »من  ان  اىل  وا�سارت 
�سدة احلكم  اإىل  االأردنية  املعار�سة  يف حال جاءت 
حتى  العامل  اأرج��اء  كافة  يف  الفل�سطينيني  جميع 
االأردن  فى  للعي�س  الغربية  ال�سفة  يف  يعي�سون  من 

واعترباها وطنًا لهم«.
هذه  مثل  ا�ستغالل  اإ�سرائيل  »على  اأنه  واعتربت 
من  تتمكن  مل  لو  الأنها  ممكن  �سكل  باأق�سى  الفر�س 
معقاًل  امللك  �سقوط  بعد  االأردن  �ستكون  ا�ستغاللها 

لكل اأعداء اإ�سرائيل«. 

فيه  ريب  بال  وانهم  طني  من  خلقوا  اأنهم  ن�سوا  العربي  العامل  قادة  من  الكثري   
من  حتميهم  بال�سالح  مدججة  جيو�س  وال  حرا�س  حولهم  يبقى  ولن  �سيدفنون 
<منكر ونكري> ن�سوا ان حياتهم حمددة بعدد من ال�سنني لن تزيد �ساعة اذا جاء 
جنازة  خلف  الل�سو�س  وكبار  واالنتهازيون  والكذابون  املنافقون  �سي�سري  االجل. 
يف  امل��روع  لالهتزاز  �ستتعر�س  حتما  التي  م�ساحلهم  يبكون  العربي  احلاكم  ذلك 
على  ولو  مواقعهم  يف  البقاء  اجل  من  �سي�ستميتون  ولهذا  القادم،  النظام  حقبة 
ا�سنة الرماح.    ا�سرب مثاال من واقع حياة امتنا العربية، يف اليمن ال�سقيق حاكم 
م�ستبد ظامل تنعم بخري اهل اليمن الكر من ثالثني عاما، تربى اوالده وزوجاته 
يف نعيم الدنيا واثرى من حوله ع�سبة من االنتهازيني والفا�سدين والبغاة ف�سكلوا 
احلاكم  واملواطنني.  الوطن  حلماية  ال  وع�سابته  احلاكم  حلماية  م�سلحة  قوة 
اليمني عبد اهلل �سالح راأى املوت بام عينه يف حادثة حماولة اغتياله وخرج من 
غيبوبته يف م�ست�سفيات الريا�س م�سوه الوجه مربوط اليدين والرجلني ال يقوى 
لن�سله  وتوريثها  بال�سلطة  التم�سك  على  ا�سراره  كان  له  نطق  واول  احلراك  على 
�سالح  عبداهلل  كان  كله.ما  اليمن  خراب  على  ولو  الفا�سدة  وحا�سيته  وا�سباطه 
وباركه  النا�س،  بع�س  �ساركه  اذا  اال  والطغيان  العنف  بذلك  يكون  ان  احلمريي 
بع�سهم، و�سكت عنه اخرون، واغراه الباقون. ان اهل كل ع�سر م�سوؤولون جميعا 
عن طغيان وف�ساد وظلم احلاكم يف ع�سرهم، انهم م�سوؤولون عن جنونه النهم الهوه 
جنون  من  واحلد  ملنعه  يتدخلوا  مل  والنهم  وطغيانه،  ظلمه  بقبولهم  له  واأوح��وا 

عظمته.
اق�سم باهلل العظيم لو امتنع املمولون عن متويل اجلماهري املحت�سدة يف ميدان 

ال�سبعني تاأييدا لعبداهلل �سالح ملا بقي يف ذلك امليدان خملوق واحد ينادي ببقاء 
�سالح يف �سدة احلكم. بكل ب�ساطة من �سيدفع تكاليف نقلهم من الفيايف والقفار اىل 
باعا�ستهم ومبيتهم النهم قادمون من خارج �سنعاء  �سيتكفل  ال�سبعني ومن  ميدان 
واو�ساعهم املالية مرتدية ومن امل�ساهدة ميكن احلكم على هتافاتهم بحياة الرئي�س 
بانها على قدر ال�سعر املدفوع، بينما يف ال�ساحات االخرى الو�سع خمتلف كليا وال 
باالخرين  حلظية،  عينية  م�سالح  ا�سحاب  ال�سبعني  ميدان  ا�سحاب  مقارنة  متكن 
وا�ستقالل و�ستان بني قوة اهل  و�سيادة  حت�سدهم من اجل وطن وحقوق وكرامة 

احلق وقوة االنتهازيني.
وما هو احلال يف �سورية احلبيبة؟ يف تقديري ما يجري يف بالد ال�سام جرمية 
ع�سر �ستبقى حمفورة يف �سفحات التاريخ. النظام ال�سيا�سي يف دم�سق ا�ستخدم كل 
انواع القوة الخ�ساع �سعب اعزل الرادة احلاكم، قتل و�سحل وتعذيب حتى املوت 
او االعاقة الدائمة. كل ذلك يجري يف �سورية احلبيبة �سد ال�سعب الذي طالب 
باال�سالح والعدالة وامل�ساواة والكرامة وتداول ال�سلطة. هذا النظام حكم �سورية 
ما يزيد عن االربعني عاما فماذا قدم لل�سعب ال�سوري والوطن، لواء اال�سكندرون 
ال�سهيوين دون  �ساهد حال قائم حتت االحتالل  �ساع يف �سمت رهيب، واجلوالن 
حراك ال�ستعادته �سلما او حربا وجي�سه �ساهم يف تدمري العراق جنبا اىل جنب مع 
جحافل الغزاة من عام 1990 وحتى اليوم وقبل ذلك �سخرت كل املوارد ال�سورية 
ل�سالح ايران ابان احلرب العراقية �� االيرانية دون ا�ست�سارة ال�سعب ال�سوري بل 

اأن كل تلك االعمال كانت �سد ارادة ال�سعب ال�سوري العظيم .
على  كربى  ملوؤامرة  يت�سدون  ال�سورية  واملخابرات  واالمن  اجلي�س  بان  يقولون 

وانهم  وامل��م��ان��ع��ة،  امل��ق��اوم��ة  ���س��وري��ة 
ك�سر  ي���ري���دون  م�سلحني  ي��واج��ه��ون 
ونكت�سف  واملمانعة.  املقاومة  موقف 
بلبا�س  النظام  ازالم  هم  امل�سلحني  ان 

رجال  من  القتلى  عن  يتحدث  احد  ال  يقولون  وم�سلحون،  مدربون  لكنهم  مدين 
اجلي�س واالمن ونقول منهم القتلة؟ انهم �سبيحة النظام واملرتزقة.احلال يا�سادة 
ال  النظام  فئوي خلدمة  �سبيحة وبالطجة وجي�س  اليمن  اهل  ال�سام هو حال  يف 
خلدمة الوطن وال ا�سالح وال �سالح وال عدل وال ا�ستقرار وال �سيادة وال م�ساواة 

وال كرامة المة اال مبوافقة احلاكم ور�ساه اىل جانب اهله وذويه.
دام  م�ستقبل  اىل  ت�سري  الدالئل  كل  و�سورية؟  اليمن  من  كل  يف  امل�سار  اين  اىل 
النظامان يعمالن بطرق مبا�سرة وغري مبا�سرة ال�سعال حرب اهلية لن  وخميف، 
دويالت  اىل  �ستتق�سم  البالد  لكن  احلرب  هذه  يف  الرابح  ال�سيا�سي  النظام  يكون 
والرابح هو العدو ال�سهيوين، او الدفع بقوى اجنبية للتدخل يف الدولتني بحجة 
حماية املدنيني والنتيجة معروفة وهي النموذج العراقي. املالحظ ان احلكومة 
العراقية االتية من رحم االحتالل تعمل بكل قوة الجتثاث حزب البعث، لكنها 

توؤيده وت�سانده يف �سورية فهل يعني ذلك انها توؤدي وظيفة ايرانية يف املنطقة؟
اآن لهوؤالء احلكام ان يحكموا العقل خلدمة االمة والوطن ال  اخر القول: اما 
خلدمة م�ساحلهم وحا�سيتهم واالنتهازيني من حولهم، اما اآن لهم ان يعلموا ان ارادة 

ال�سعب من ارادة اهلل وان اهلل على ن�سره لقدير.
د. حممد �سالح امل�سفر



رئي�س  بينريو(  )�سريجيز  اأع��رب 
جل��ن��ة جم��ل�����س ح���ق���وق االإن�������س���ان 
اليوم  )�سوريا(  يف  احلقائق  لتق�سي 

االأربعاء )15 �سبتمرب 2011 املوافق 
اأن  يف  االأم��ل  عن   )1432 �سوال   17
عمل  مع  ال�سورية  احلكومة  تتعاون 

اأح���اول  اإين  يقول�  واأف����اأد  اللجنة. 
حمايدة  اللجنة  باأن  )�سوريا(  اإقناع 
وم�ستقلة ومو�سوعية للغاية واأعتقد 
اأن من م�سلحة احلكومة اأن يتم عك�س 
النهائي  التقرير  يف  نظرها  وجهات 
جمل�س  اإىل  اللجنة  �ستقدمه  ال��ذي 

حقوق االإن�سان.
االإن�سان  حقوق  جمل�س  وك��ان       
جلنة  اإيفاد  �سهر  نحو  منذ  ق��رر  قد 
نظر  اأن  بعد  )���س��وري��ا(  اإىل  حتقيق 
املفو�سة  م��ك��ت��ب  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  يف 

لتق�سي  االإن�����س��ان  حلقوق  ال�سامية 
يف  وت�سارك  )�سوريا(.  يف  احلقائق 
)بينريو(،  ي��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  اللجنة، 
الرتكية  االج��ت��م��اع  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذة 
)ياكني اإرتورك( واالأمريكية )كارين 
ال�سابقة  العامة  املفو�سة  زي��د(  اأب��و 
الالجئني  وت�سغيل  اإغ��اث��ة  لوكالة 
املقرر  ومن  )اأون��روا(.  الفل�سطينيني 
اإىل جمل�س  اللجنة تقريرا  اأن تقدم 
حقوق االإن�سان بحلول اأواخر نوفمرب 

القادم.
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مûسرb ´hر�d Qرd� ™a©قوHاä عd øيبيا
ال��ي��وم      ق��دم��ت )ب��ري��ط��ان��ي��ا( 
املوافق  �سبتمرب 2011  االأربعاء )15 
على  قرار  م�سروع   )1432 �سوال   17
االأم��ن  جمل�س  يف  االأع�����س��اء  ال���دول 
يدعو اإىل رفع العقوبات التي فر�ست 
اأن  )بريطانيا(  وتاأمل  )ليبيا(.  على 
م�سروع  م�سودة  على  الت�سويت  يتم 
ال���ق���رار يف ن��ه��اي��ة ه���ذا االأ���س��ب��وع. 

�سركة  اأر�سدة  جتميد  ق��رار  اإلغاء  �سيتم  امل�سروع  م�سودة  ومبوجب 
االأجنبي  الليبي  البنك  اأر�سد  جتميد  اإلغاء  وكذلك  الوطنية  النفط 

وبقية املوؤ�س�سات املالية من بينها ال�سلطة الليبية لال�ستثمار. 
  وال ي�سري م�سروع القرار اإىل اإلغاء مناطق حظر الطريان التي فر�ست 
اأخرى  ناحية  ومن  املا�سي.  مار�س  �سهر  يف  القذايف  العقيد  نظام  على 
كي  )بان  العام  االأمني  بتو�سيات  االعتبار  بنظر  القرار  م�سروع  ياأخذ 
مون( باإن�ساء بعثة لالأ· املتحدة مل�ساعدة القيادة الليبية االنتقالية 
العام، وكذلك تقوم  النظام واالأمن  ا�ستعادة  اأجل  امل�سورة من   Ëلتقد
وقد  الدميقراطية.  لالنتخابات  االإعداد  اأجل  من  امل�ساعدة   Ëبتقد
تتكون البعثة من 200 موظف ولن حتتوي على عنا�سر ع�سكرية اأو من 
عنا�سر ال�سرطة، فهي لي�ست بعثة حلفظ ال�سالم وقد ال ت�ستغرق اأكر 

من ثالثة اأ�سهر ح�سب قول امل�سادر جمل�س االأمن الدبلوما�سية.

Øf ~j�õJوE’� P�سÓميd ‘ Úيبيا
     كتبت �سحيفة »النيويورك تاميز« تقريرا من العا�سمة الليبية 
علي  اإن  ذكرت،   2011 �سبتمرب   15 اليوم  ال�سادر  عددها  يف  طرابل�س 
ال�سلبي قد يكون اأكر ال�سيا�سيني تاأثريا يف ليبيا، الذي برز يف مرحلة 
ما بعد القذايف، ورغم اأنه ال يحمل من�سبا ر�سميا، اإال اأن اأوامره حترتم 
يف  وا�سع  دور  له  وكان  �سعبي  وكخطيب  دين  كرجل  وا�سع  نطاق  على 

قيادة االنتفا�سة.   
بلحاج،  احلكيم  عبد  هو  االآن  قوة  الع�سكريني  القادة  اأكر  واإن     
القائد ال�سابق جلماعة مت�سددة التي اأعتقد ذات مرة باأنها على �سلة 
بتنظيم القاعدة. وقد اأثار تنامي نفوذ االإ�سالميني بليبيا اأ�سئلة حول 
�سفة احلكومة واملجتمع يف نهاية املظاف، التي �ستحل حمل ا�ستبدادية 
العقيد معمر القذايف. وترى الواليات املتحدة وقيادة ليبيا اجلديدة 
اأن اجلماعة االإ�سالمية منظمة ب�سكل جيد يف بلد هو يف املقام االأول 
الدميقراطي  النظام  لتكري�س  اإ�سارات  االإ�سالميون  ويوجه  معتدل، 
التعددي، وتقول الواليات املتحدة والقيادة اجلديدة، اإنه لي�س هناك 

اأي �سبب يدعو اإىل الت�سكك بجدية �سدق االإ�سالميني.
  اإال اأن ليبيا كما يف م�سر وتون�س، قد اأ�سقطت ثورة الربيع العربي 
هناك  واإن  لالإ�سالميني،  االأ�سا�سي  املركز  قمع  ديكتاتورا  االأخ��رية 
يتبعون.  �سوف  احلكومة  من  نوع  اأي  حول  القلق  اإىل  تدعو  موؤ�سرات 
نهاية املطاف على  ليبيا يف  الوا�سح االآن هو كيف �ستكون  واالأمر غري 
�سوء �سل�سة من النماذج بدءا من منوذج تركيا الدميقراطي التعددي  
النموذج  اإىل  �ستنتهي  االأح���وال  اأ���س��وء  ويف  م�سر،  بفو�سى  م���رورا 
الثيوقراطي ل�سيعة اإيران اأو اإىل النموذج ال�سني لطالبان اأو حتى مثل 

تنظيم القاعدة. 
مثل  اأجانب  متربعني  من  م�ساعدات  االإ�سالمية  امللي�سيات  وتتلقى   
وقد  االأم��ور  بواطن  على  كثريا  املطلعني  من  بلحاج  اأ�سبح  وقد  قطر.  
باأمريكا  ت��درب  ال��ذي  االقت�سادي  جربيل  حممود  اإقالة  اإىل  �سعى 
انتقد  اأن  بعد  االنتقالية،  احلكومة  يف  الوزراء  رئي�س  ملن�سب  واملر�سح 

دون مواربة االإ�سالميني. 
   وبالن�سبة لالنتفا�سة التي قدمت وجها ليرباليا، غربيا للعامل، وقد 
االأطل�سي  �سمال  حلف  منظمة  يف  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  اأخذت 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  وق��ال  االإ�سالميني.  نفوذ  تنامي  متابعة 
وال�سعب  االأمر،  يراقب  اجلميع  اأن  فيلتمان،اأعتقد  جيفري  االأمريكي 

الليبي هو يف مقدمة من يتحدث عن هذا االأمر. 
  واأو�سح فيلتمان وهو اأول م�سوؤول اأمريكي رفيع امل�ستوى يزور ليبيا 
الليبيني  مع  مباحثاتنا  ح�سب  اإنه  يقول  القذايف،  العقيد  �سقوط  منذ 
على  ق��ادرة  لوحدها  �ستكون  جماعة  اأن  من  قلقلني  ل�سنا  االآن،  حتى 

ال�سيطرة بعد الن�سال ايل �سارك فيه كل ال�سعب الليبي. 
    وي�سود االعتقاد لدى االأكرية يف ليبيا باأن الليبيني ال يريدون 
بهذا  يلتزموا  اأن  االإ�سالميني  وعلى  الدميقراطي  املجتمع  عن  بديال 
االأمر وقال عارف نايد املن�سق يف املجل�س الوطني االنتقايل، وهو رجل 
دين معروف، اإن الثورة قد برهنت على اأن الليبيني لن يقبلوا اأي �سيء 

اإال املجتمع الدميقراطي وعلى االإ�سالميني االلتزام بهذا. 

ع�ضوية aل�ضطني ‘ االأمم املتحدة

≥Fقا◊� Jقüس«  ÷æة  م™   ¿hت©اd� �سوjQا   øم  Öل£J �Ÿتë~ة  �’أ· 

من  الفل�سطينية  الق�سية  ت���زال  وال  ك��ان��ت 
ن�ساأتها،  منذ  املتحدة  االأ·  على  املعرو�سة  امل�سائل 
ول�سنوات عديدة ظلت الق�سية تعامل اإىل حد كبري 
اأوائل  بحلول  اأنه  بيد  الجئني،  م�سكلة  باعتبارها 
ال�سبعينيات ومع تزايد ال�سعور القومي الفل�سطيني، 
الفل�سطينية  للق�سية  ال�سيا�سية  اجل��وان��ب  ف��اأن 

احتلت مكان ال�سدارة.
العامة  اجلمعية  قبل  من  املو�سوع  تناول  وتكرر 
يف  االأم��ن  جمل�س  واأر���س��ى  كليهما،  االأم��ن  وجمل�س 
وجه  على   )1973( و338   )1967(  242 قراريه 
عادل  �سالم  ب��اإح��الل  املتعلقة   Çامل��ب��اد اخل�سو�س 
ذلك  لتحقيق  مفاو�سات  اإج��راء  اإىل  ودعا  ودائ��م، 

الهدف.
ويف عام 1974 اعرتفت اجلمعية العامة مبنظمة 
الفل�سطيني،  لل�سعب  ممثال  الفل�سطينية  التحرير 
ومنحتها مركز املراقب يف االأ· املتحدة، وت�سارك 
اجلمعية  اأعمال  جميع  يف  ال�سفة  بهذه  املنظمة 
العامة ويف املوؤمترات التي تعقد حتت رعاية االأ· 
االأمن  جمل�س  داأب  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  املتحدة. 
التحرير  منذ عام 1976 على دعوة ممثل منظمة 
التي  املناق�سات  يف  امل�ساركة  اإىل  الفل�سطينية 
وق�سية  االأو�سط،  ال�سرق  يف  احلالة  ب�ساأن  يجريها 
االأعوام  مر  وعلى  ال�سلة.  ذات  وامل�سائل  فل�سطني، 
منحت اجلمعية العامة فل�سطني املزيد من احلقوق 

واالمتيازات املتعلقة بامل�ساركة يف اأعمالها.
حمطات  ب��ع��دة  الفل�سطينية  الق�سية  وم���رت 
اإىل  و�سوال  والت�سعينيات  الثمانيات  حقبة  خالل 
التحرير  منظمة  بني  اتفاق  اإىل  التو�سل  اإع��الن 
 1993 اأغ�سط�س  اأواخر  يف  واإ�سرائيل  الفل�سطينية 
واأعربت  ال��Ôوي��ج.  يف  اأو���س��ل��و  اأت��ف��اق  ي�سمى  مب��ا 
اجلمعية العامة من نف�س العام يف دورتها املعقودة، 
يف قرار بعنوان »ت�سوية ق�سية فل�سطني بالو�سائل 

ال�سلمية.
االتفاق  توقيع  مت   ،1995 �سبتمرب   28 ويف 
ب�ساأن  املوؤقت  – االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  التاريخي 
با�سم  يعرف  ما  اأو  غ��زة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
االن�سحاب  على  ن�س  وال��ذي  الثاين  اأو�سلو  اتفاق 
قطاع  الغربية  ال�سفة  من  االإ�سرائيلي  الع�سكري 

غزة.
وبحلول عام �سبتمرب 2000، اندلعت االنتفا�سة 
ودعت  االأو�ساع  وتدهورت  الثانية،  الفل�سطينية 
واالإره���اب،  للعنف  حد  و�سع  اإىل  املتحدة  االأ· 
الفل�سطينية  املدن  االإ�سرائيلية من  القوات  و�سحب 
جمل�س  اأكد  ثم  ال��دويل.  االإن�سان  قانون  واح��رتام 
 ،2002 مار�س  يف  اأ���س��دره  تاريخي  ق��رار  يف  االأم��ن 
روؤية من جانبه تت�سور منطقة تعي�س فيها دولتان، 
حدود  �سمن  جنب  اإىل  جنبا  واإ�سرائيل  فل�سطني 

اآمنة ومعرتف بها.
يعتمد  املتحدة  باالأ·  كع�سو  ما  دولة  قبول  اأن 
على »قرار تتخذه اجلمعية العامة باالعتماد على 
قابلة  ال�سروط  تبدو  االأم��ن«.  جمل�س  من  تو�سية 
الدولية  لل�سيا�سة  القائم  الواقع  ولكن  للتنفيذ، 
فل�سطني  اأم��ام  الطريق  ي�سّد  عقود  منذ  ينفك  ال 

حل�سولها على ع�سوية يف هذه املنظمة الدولية.
اإ�ستخدام  تنوي  باأنها  اأوباما  اإدارة  اأ�سارت  وقد 
حق النق�س،الفيتو، �سد قرار جمل�س االأمن، وذلك 
ال�سرعية  نزع  اإىل  القرار  هذا  يوؤدي  اأن  من  خوفًا 
تاأمل  املتحدة  ال��والي��ات  ت��زال  وال  اإ�سرائيل.  عن 
اإتفاق  اإىل  وفل�سطني  اإ�سرائيل  من  كل  تتو�سل  باأن 
القبيل.  هذا  من  بخطوة  القيام  قبل  �سامل  �سالم 
ّدد موعد ال�ساد�س والع�سرين من �سهر متوز/  oوقد ح
يوليو الإجراء نقا�س مفتوح يف جمل�س االأمن يتناول 
زاوي��ة  م��ن  نظرنا  واإذا  االأو���س��ط.  ال�سرق  ���س��وؤون 

منح  ع��دم  ال�سعب  من  ف�سيكون  ال���دويل،  القانون 
فل�سطني ع�سوية باالأ· املتحدة.

على  فل�سطني  حل�سول  ال��الزم��ة  االإج�����راءات 
ع�سوية باالأ· املتحدة:

ال يرد يف ميثاق اال· املتحدة اأي ذكر للع�سوية 
احل�سول  عادة  ميكن  واإمنا  الدول،  به  تتمتع  كحق 
على ع�سوية يف املنظمات الدولية من خالل قبول 
عترب التو�سية من جمل�س االأمن، يف  oعر�س قائم. وت
حالة الع�سوية باالأ· املتحدة، اأمرًا اإلزاميًا. فوفقًا 
للجمعية  احلايل  الرئي�س  دي�س،  جوزيف  ذكره  ملا 
خالل  ال�سوي�سرية،  اجلن�سية  يحمل  الذي  العامة 
موؤمتر نoظم يف �سهر اأيار/ مايو من هذه ال�سنة، فاأن 
»اجلمعية العامة ال ت�ستطيع اأن تقوم مببادرة بهذا 

ال�ساأن«.
الن�سر  العزيز  عبد  نا�سر  �سرياأ�س  ال�سنة،  هذه 
اجلمعية العامة. وقد كان اإنتخاب �سفري قطر لدى 
ا�سرتاتيجيًا،  تدبريًا  املن�سب  لهذا  املتحدة  االأ· 
املن�سب  هذا  النيبال  حتتل  اأن  املقرر  من  كان  حيث 
هي  ال����دورة  ل��ه��ذه  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  رئ��ا���س��ة  الأن 
االأع�ساء  االآ�سيوية  ال��دول  جمموعة  ن�سيب  من 
بلدان  من  العديد  غ��رّيت  وق��د  املتحدة.  االأ·  يف 
اأفريقيا وال�سرق االأو�سط واآ�سيا الو�سطى ت�سويتها، 
على اأمل اأن يدعم رئي�س اجلمعية العامة القطري 
اإن  اإذ  فل�سطينية،  دول��ة  اإقامة  ل�سالح  الت�سويت 
موقف قطر هو اأ�سا�سًا داعمًا لفل�سطني يف حماولتها 
للح�سول على ع�سوية باالأ· املتحدة. كما تعهدت 
متوز/  من  ع�سر  الرابع  يف  العربية  ال��دول  جامعة 
الالزمة«  االإجراءات  كافة  »باتخاذ   ،2011 يوليو، 
خالل  من  وذلك  بفل�سطني،  االإعرتاف  اإىل  للتو�سل 

متابعة االأمر مع جمل�س االأمن.
الع�سوية  رف�س  عترب  oي ال  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
باالأ· املتحدة اأمًرا جديًدا ال �سابقة له، ففي العام 
2007، تقدمت تايوان للمرة اخلام�سة ع�سرة بطلب 
ع�سوية باالأ· املتحدة، ولكن بكني رف�ست الطلب، 
م�سرية مرة اأخرى اإىل قرار اجلمعية العامة الذي 
اأن  اإال  الواحدة«.  »ال�سني  ب�ساأن   1971 عام  �سدر 
الفل�سطيني خمتلف عن احلاالت االأخرى  النموذج 
ف�س طلبها للع�سوية، فهي لي�ست بلدًا  oللبلدان التي ر
مق�ّسمًا كفيتنام اأو كوريا، كما مل ي�سدر اأي قرار من 
اأما  الع�سوية.  على  ح�سولها  يعرقل  االأمن  جمل�س 
اال�سارة اإىل �سرورة التو�سل اإىل اإتفاق �سالم �سامل 
اأن  �سبق  اإ�سرائيل  اأن  ذلك  مقبواًل،  امرًا  يكون  فلن 
التو�سل  قبل  املتحدة  باالأ·  ع�سوية  على  ح�سلت 
اإىل ت�سوية نهائية. و�سيكون قبول فل�سطني كع�سو 
طريق  على  كخطوة  ع��اداًل  اأم��رًا  املتحدة  االأ·  يف 

حل الدولتني ال�سلميتني.
اإ�سرائيل  تقدّمها  التي  احلجة  فاإن  املقابل  ويف 
باأن دولة فل�سطينية حتكمها حما�س وفتح لن تكون 
»دولة حمبة لل�سالم«، تبدو من املنظار االإ�سرائيلي 
باأنها  الدوام  على  ت�سعر  فاإ�سرائيل  معقولة.  حجة 
مهددة، وهو ما ت�سعر به كذلك البلدان االأخرى يف 
املنطقة جتاه اإ�سرائيل. من هنا كان على احلكومة 
الفل�سطينية اأن تثبت، ب�سكل ال يحتمل اللب�س، اأنها 

ال ت�سكل خطرًا على االآخرين.
واأ�سار م�سوؤولون يف منظمة التحرير الفل�سطينية 
 377 القرار  لتفعيل  »لوبي«  �سي�سكلون  باأنهم  �سمنًا 
ال�سادر عن االأ· املتحدة يف العام 1950، واملعروف 
با�سم قرار »االحتاد من اأجل ال�سالم«، وذلك يف حال 
ا�ستخدمت الواليات املتحدة حقها بالنق�س يف �سهر 
اأدخلته  الذي  القرار  هذا  املقبل.  اأيلول/�سبتمرب 
حربها  اأثناء  املتحدة  االأ·  اإىل  املتحدة  الواليات 
ي�سمح بعقد جل�سة طارئة يف حال عدم  مع كوريا، 
متكن جمل�س االأمن من اإ�سدار قرار يف احلاالت التي 

ت�سكل »تهديدًا لل�سالم واالأمن«. وقد ا�ستoخدم هذا 
القرار، حتى اليوم، يف ع�سر حاالت، لكن مل يكن اأي 
منها ب�ساأن الع�سوية باالأ· املتحدة. ويجدر القول 
ل�سيناريو  وفقًا  فل�سطني،  ع�سوية  رف�س  اأن  هنا، 
اأّما  لل�سالم.  تهديدًا  بال�سرورة  ي�سكل  ال  تفاوؤيل، 
بالغاية  يتعلق  فهو  ال�سالم  اأجل  من  االحتاد  قرار 
اإن�ساء  وهي  اأال  املتحدة،  االأ·  ميثاق  من  الثانية 
احرتام  على  تعتمد  االأ·  بني  �سداقة  »عالقات 
امل�ساواة يف احلقوق واحلق بتقرير امل�سري.«   Çمباد
الدعم  ح�سد  اإىل  فل�سطني  حتتاج  حال،  اأية  وعلى 
ولكن بع�س  املتحدة.  االأ·  االأع�ساء يف  الدول  من 
معار�س  موقف  باتخاذ  راغبة  تكون  ال  قد  الدول 
قرار  اإىل  اللجوء  و�سي�سّكل  املتحدة.  للواليات 
اأفعل  للم�ساومة  ح�سدًا  ال�سالم«  اأجل  من  »االحتاد 
من االعتماد على تو�سية من جمل�س االأمن للح�سول 

على ع�سوية باالأ· املتحدة.
االآفاق والتحديات

بينها  من  دول��ة،  و75  بتايوان،  تعرتف  بلدًا   22
االأوروبي،  االحتاد  دول  ومعظم  املتحدة  الواليات 
دبلوما�سية  عالقات  والإ�سرائيل  بكو�سوفو.  تعرتف 
مع 156 دولة. يف املقابل يعرتف 122 بلدًا بفل�سطني 
مبن فيهم الربازيل وال�سني والهند ورو�سيا. وحتى 
اعرتافًا  يتطلب  دول��ة  كيان  على  احل�سول  كان  لو 
فاإن فل�سطني  الدول االأخ��رى،  به من عدد كاف من 
العالقات  من  به  باأ�س  ال  عدد  الإن�ساء  تو�سلت  قد 
الدولية. وحتتاج فل�سطني، لقبول ع�سويتها باالأ· 
املتحدة، اإىل 129 �سوتًا يف اجلمعية العامة، لت�سبح 

بذلك الع�سو 194 يف منظمة االأ· ا ملتحدة.
قد  اإ�سرائيل  ف��اإن  املنا�سبة  لل�سروط  ووف��ق��ًا 
رئي�س  اأعلنه  ما  فل�سطينية، وهو  تدعم قيام دولة 
االأخري  هذا  حذر  وقد  نتنياهو.  بنيامني  ال��وزراء 
من اأن دولة فل�سطينية حتكمها حما�س �ستحاول اأن 
تبقي ال�سراع مع اإ�سرائيل م�ستمرًا. واحلق يقال، ال 
اإهمال امل�سالح االأمنية الأية دولة، و�سرعية  يجب 
اأخرى،  ناحية  من  مربم.  اأمر  االإ�سرائيلية  الدولة 
فمن املرجح اأن يوؤدي قبول ع�سوية فل�سطني باالأ· 
نهاية  يف  التوتر.  حدة  من  التخفيف  اإىل  املتحدة 
تتجاوزان  الفر�سة  وتلك  املجازفة  هذه  املطاف، 

التف�سري القانوين للم�ساألة.
وقد ملّحت ال�سلطة الفل�سطينية، يف حال ا�ستخدام 
الواليات املتحدة حق النق�س، اإىل اللجوء اإىل طلب 
انتقال فل�سطني من و�سع الدولة املراقبة اإىل و�سع 
»دولة غري ع�سو« باالأ· املتحدة، وال يتطلب ذلك 
�سوى موافقة من اجلمعية العامة. �ستتمّتع فل�سطني، 
يف هذه احلالة، بجميع احلقوق التي �ستتمتع بها يف 
بالت�سويت.  احلق  با�ستثناء  ع�سوًا،  ا�سبحت  لو  ما 
وقد ح�سلت يف املا�سي كل من الكوريتني واالأملانيتني، 
اأن  كما  ال�سفة،  هذه  على  �سوي�سرا  اإىل  باال�سافة 
�سفة  لديه  الر�سويل،  الكر�سي  مقر  الفاتيكان، 
لن  عمليًا،  املتحدة.  ب���االأ·  الع�سو  غ��ري  ال��دول��ة 
العامة  اأن منحت اجلمعية  �سبق  الكثري، فقد  يتغري 
للم�ساركة  اإ�سافية  وام��ت��ي��ازات  حقوقًا  فل�سطني 
االأو�ساع  اأم��ا  اأعمالها.  يف  كما  العامة  دوراتها  يف 
للفل�سطينيني  االأليمة  واالقت�سادية  االجتماعية 
باالأ·  للع�سوية  تبقى  ولكن  حالها.  على  ف�ستبقى 
املتحدة �سفة رمزية كبرية، كما ميكن عندئذ نفخ 
روح جديدة من االإن�ساف وامل�ساواة يف م�سار عملية 
اإىل  بدوره  �سيوؤدي  مما  االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم 

قيام دولتني جارتني »حمبتني لل�سالم«.
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